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Protokol aktivnosti priporočil za izvajanje pouka za učence prve triade od 

18.5.2020 

 

NAČRT RUTINSKEGA UMIVANJA ROK OTROK 

KDAJ  KAKO NADZOR NAČIN 

 
zjutraj - ob prihodu v šolo 

Otrokom pred vstopom v 
šolo dežurni učitelj razkuži 
roke   

dežurni delavec 
 

 
pred vhodom učitelj razprši 
razkužilo po rokah 
 

pred in po obroku v učilnici si umije roke Strokovne delavke s toplo vodo, milom, obriše s 
papirnato brisačko 

Po vsaki uporabi sanitarij ko otrok vstopi v učilnico si 
umije roke 

Strokovne delavke s toplo vodo, milom, obriše s 
papirnato brisačko 

dejavnosti zunaj učilnice  ko otrok vstopi v učilnico si 
umije roke 

Strokovne delavke s toplo vodo, milom, obriše s 
papirnato brisačko 

 

UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV ZA STROKOVNE DELAVKE, ZAPOSLENJE in MOREBITNE OBISKOVALCE 

KAJ KDO KDAJ 
MASKE strokovni delavci, ostali zaposleni, morebitni 

obiskovalci 
ob prihodu v stavbo, pri gibanju po šoli, pri dežuranju po 
šoli 

ROKAVICE strokovni delavci, ostali zaposleni pri delitvi hrane 

RAZKUŽEVANJE ROK strokovni delavci, ostali zaposleni, morebitni 
obiskovalci 

Ob prihodu v šolo 
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UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV ZA UČENCE 

KAJ KDO KDAJ 
MASKE UČENCI 1. – 3. R NE UPORABLJAJO 

MASKE strokovni delavci, ostali zaposleni ob prihodu v stavbo, pri gibanju po šoli,  
Ostalo: glej NAČRT RUTINSKEGA UMIVANJA ROK OTROK 

 
NAČRT ORGANIZIRANJA SKUPIN ZA PRIHAJANJE V ŠOLO 
 

VHOD ZA 1. razred KAKO NADZOR NAČIN 

 
peš (spremstvo) 

učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec 
 

dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

 
pripeljejo starši 

učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

 
s šolskim avtobusom 

učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

 
 

GLAVNI VHOD 
2. in 3. razred 

KAKO NADZOR NAČIN 

 
 
peš 

učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec 
 

dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 
 

 
pripeljejo starši 

učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec s toplo vodo, milom, obriše s 
dežurni spušča učence v 
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šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

 
s šolskim avtobusom 

učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

 
 

GLAVNI VHOD 
POŠ BUČKA 

KAKO NADZOR NAČIN 

 
 
peš 

učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec 
 

dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

pripeljejo starši učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

s šolskim avtobusom učenec počaka pred šolo, na 
varnostni razdalji, da ga 
dežurni delavec spusti v šolo   

dežurni delavec dežurni spušča učence v 
šolo, tako, da se v garderobi 
ohranja varnostna razdalja 

 

NAČRT ORGANIZIRANJA SKUPIN ZA ODHAJANJE IZ ŠOLE 
 

ODHODI DOMOV KAKO NADZOR NAČIN 

 
1. S šolskim avtobusom 2. voženj 

 

Učenci se preobujejo v 
garderobi (pazijo na varnostno 
razdaljo) in skupaj z dežurnim 
učiteljem na varnostni razdalji 
zapustijo šolo. 

dežurni delavec 
 

Dežurni delavec učence pospremi na 
avtobusno postajo 
 

1. IZPRED šole ob 12.20 POŠ / 13.00 uri  (po kosilu) 

2. IZPRED šole ob 14.30 uri 

3. IZPRED šole ob 15.30 uri 

Učenci se preobujejo v 
garderobi (pazijo na varnostno 
razdaljo) in skupaj z dežurnim 
učiteljem na varnostni razdalji 
zapustijo šolo. 

strokovni delavec Učenci po skupinah, na varnostni 
razdalji, pred šolo počakajo. Če starši 
ne pridejo pravočasno, učitelj 
pospremi učenca nazaj v razred, razen 
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4. IZPRED šole ob 16.00 uri 

 

ob 16.uri, ko počaka na starše skupaj z 
učencem 

 
UPORABA SANITARNIH PROSTOROV 
 

SANITARIJE KAKO NADZOR NAČIN 

 
1. razred 

WC pri 2.B 

V WC lahko vstopa samo 1 učenec. V kolikor je v WCju že en učenec, 
mora le ta počakati da prvi zapusti sanitarije. Po potrebi si umije roke že 
na WCju in potem še ob prihodu v učilnico. 

strokovni delavec  učitelj lahko iz razreda na 
WC pusti samo enega učenca 
istočasno. 

2. razred 

     WC pri 4. r 

V WC lahko vstopa samo 1 učenec. V kolikor je v WCju že en učenec, 
mora le ta počakati da prvi zapusti sanitarije. Po potrebi si umije roke že 
na WCju in potem še ob prihodu v učilnico. 

strokovni delavec učitelj lahko iz razreda na 
WC pusti samo enega učenca 
istočasno. 

3. razred 

WC pri knjižnici 

V WC lahko vstopa samo 1 učenec. V kolikor je v WCju že en učenec, 
mora le ta počakati da prvi zapusti sanitarije. Po potrebi si umije roke že 
na WCju in potem še ob prihodu v učilnico. 

strokovni delavec učitelj lahko iz razreda na 
WC pusti samo enega učenca 
istočasno. 

 
IZVAJANJE ODMOROV  
 

10 min odmori Predvideni časovnica 10 min odmorov 
 

NADZOR NAČIN, KAKO 

1.r sk1 

1.r sk2 

1.r sk3 

9.00, 10.00, 11.00 
 
9.10, 10.10, 11.10 
 
9.20, 10.20, 11.20 

strokovni delavec  - odmore v razredu ustrezno predvidi in razporedi strokovni 
delavec pri tem pazi na varnostno razdaljo, 

- razred lahko učenci zapustijo le v predvidenem času za 
morebiten sprehod na in gibalne dejavnosti po šoli po 
označenem koridorju na varnostni razdalji 
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2.r sk1 

2.r sk2 

2.r sk3 

9.30, 10.30, 11.30 
 
9.40, 10.40, 11.40 
 
9.50, 10.50, 11.50 

strokovni delavec - odmore v razredu ustrezno predvidi in razporedi strokovni 
delavec pri tem pazi na varnostno razdaljo, 

- razred lahko učenci zapustijo le v predvidenem času za 
morebiten sprehod na in gibalne dejavnosti po šoli po 
označenem koridorju na varnostni razdalji 

3.r sk1 

3.r sk2 

3.r sk3 

9.30, 10.30, 11.30 (1. nadstropje) 
 
9.55, 10.55, 11.55 (pritličje) 
 
9.50, 10.50, 11.50 (1. nadstropje) 

strokovni delavec - odmore v razredu ustrezno predvidi in razporedi strokovni 
delavec pri tem pazi na varnostno razdaljo, 

- razred lahko učenci zapustijo le v predvidenem času za 
morebiten sprehod na in gibalne dejavnosti po šoli po 
označenem koridorju na varnostni razdalji 

 
IZVAJANJE OBROKOV – MALICA (učenci in strokovni delavci) 
 

 Predvideni časovnica: 
 

NADZOR NAČIN, KAKO 

 
1. – 3. RAZRED 

 

8.30 1., 2.r 

9.05 3.r 

po razredih  strokovni delavec  - kuhinja pripravi malico 
- določeni delavec pripelje voziček pred učilnico na mizo 
- učitelj razprši razkužilo po mizi učenec obriše 
- učenci umijejo roke  
- učitelj razdeli porcije 
- ko učenci pojedo odložijo porcije in si gredo umit roke 

(varnostna razdalja) 
- učitelj zopet razprši razkužilo po mizi, učenec obriše 
- učitelj odloži ostanke na mizo pred učilnico 
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IZVAJANJE OBROKOV - KOSILA 
 

10 min odmori Predvidena časovnica 
 

NADZOR NAČIN, KAKO 

1. in 2. razred po razredih 11.55 strokovni delavec  - kuhinja pripravi kosilo na vozičku 
- dežurni učitelj pripelje voziček pred učilnico 
- učitelj razprši razkužilo po mizi učenec obriše 
- učenci umijejo roke 
- učitelj razdeli porcije 
- ko učenci pojedo odložijo porcije in gredo umit roke 

(varnostna razdalje) 
- učitelj zopet razprši razkužilo po mizi učenec obriše 
- dežurni učitelj odpelje voziček 

3. A sk1 
 
3. A sk2 
 
3.B 

v jedilnici ob 12.00 
 
v jedilnici ob 12.15 
 
v jedilnici ob 12.30 
 

strokovni delavec 
v vsaki skupini 
 

- učenci si v razredu umijejo roke 
- po koridorju se učenci sprehodijo do delilnega pulta, ves čas 

pazijo na varnostno razdaljo 
- pri delilnem pultu prevzamejo kosilo in se usedejo na 

določeno mesto v jedilnici 
- ko pojedo, odnesejo pladenj na odložilni pult, se vsedejo 

nazaj na svoje mesto in počakajo, da vsi pojedo 
- v učilnici si učeni zopet umijejo roke 
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RAZPORED PROSTOROV 

1. RAZRED: 2. RAZREDI 3. RAZREDI 
1.r sk1 – učilnica 1.a - 49 

1.r sk2 – učilnica 1.b - 51 

1.r sk3 – učilnica 3.a - 119 

2.r sk1 – učilnica 2.a - 60 

2.r sk2 – učilnica 2.b - 120 

2.r sk3 – učilnica 4.a – 66 

3. A SK1 – učilnica 5.b – 151 
 
3. A SK 2– učilnica 5.c - 118 
 
3.B – učilnica 3.b – 143 
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URNIK ZUNANJE IGRIŠČE in TELOVADNICA 
 

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

0 730-815      

1 820-905 po urniku po urniku po urniku po urniku po urniku 

   

 930-1100 VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC VRTEC 

4 1100-1145 po urniku po urniku po urniku po urniku po urniku 

5 1155-1240      

6 1240-1325 po urniku po urniku po urniku po urniku po urniku 

7 1335-1600      
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OSTALE ZUNANJE LOKACIJE SE UPORABLJAJO PO DOGOVORU 
 (LOKACIJO, URO IN DAN UPORABE VPIŠEJO UČITELJI NA RAZPORED V ZBORNICI) 

Zunanje lokacije: 

- tekališče ob kuhinji in rondo pred šolo 
- Gozdiček Mastni vrh 
- Parkirišče nad šolo 

 

 

 

Škocjan, 14. 5. 2020            Pripravila: Andrej Primc in Tatjana Vöröš 
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OPOMBE: 

 


