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Protokol aktivnosti priporočil za izvajanje pouka za učence v skladu z B 

modelom, avgust 2020 

 

1. PROTOKOL ZA  OBVEZNI PROGRAM 

Izvajanja pouka 

 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred 9.razred 

Kako Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Po vstopu v 
učilnico si 
umijejo roke in 
se usedejo na 
vnaprej 
določeno 
mesto. 

Potek pouka Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Matična 
učilnica po 
razporedu. 

Uporaba mask NE NE NE NE NE NE NE v učilnici in 
pri pouku 
šport. 

NE v učilnici in 
pri pouku 
šport. 

NE v učilnici in 
pri pouku 
šport. 

Umivanje rok Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  

Večkrat 
dnevno, 
obvezno ob 
vstopu v 
učilnico, pred 
in po malici.  
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Medosebna 
razdalja, min 
1,5m, pri gibanju 
več 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Higiena kašlja in 
kihanja 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Ne dotikanje 
obraza, oči, nosu, 
ust 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Razkuževanje, 
čiščenje in 
zračenje 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Gibanje po 
koridorjih 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Malica v učilnicah DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Poseben režim pri 
predmetu šport 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Odsvetovano 
mešanje skupin 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Plavalni tečaj DA DA DA   DA    

Kolesarski tečaj     DA     

Izvedba dni 
dejavnosti 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

V skladu z 
navodili NIJZ 

Vodenje evidenc 
prisotnosti 
učencev 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Sestanki na 
daljavo: 

DA DA DA DA DA DA DA DA DA 
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pedagoški delavci 
in starši 

 

 

 

2. PROTOKOL: RAZŠIRJENI PROGRAM (NIP, IP, RaP, DOP, DOD, ISD, ISP) 

UKREPI / DEJAVNOSTI 
RaP 

JV IN VV PB NIP IP ID DOP / DOD ISUP / ISUD 

Umivanje/razkuževanje 
rok 

Ob vstopu v šolo 
razkuževanje; ob 
vstopu v učilnico 
umivanje 

Ob vstopu v 
učilnico, pred 
in po kosilu, po 
prijemanju 
predmetov. 

+ + + + + 

Higiena kašljanja in 
kihanja 

DA DA DA DA DA DA DA 

Ne dotakanje obraza, 
ust, oči, nosu 

DA DA DA DA DA DA DA 

Uporaba mask NE. Učitelji 
uporabljajo maske, v 
kolikor ni 
zagotovljena 
varnostna razdalja.  

NE. Učitelji 
uporabljajo 
maske, v 
kolikor ni 
zagotovljena 
varnostna 
razdalja.  

NE. Učitelji 
uporabljajo 
maske, v 
kolikor ni 
zagotovljena 
varnostna 
razdalja.  

NE. Učitelji 
uporabljajo 
maske, v 
kolikor ni 
zagotovljena 
varnostna 
razdalja.  

NE. Učitelji 
uporabljajo 
maske, v 
kolikor ni 
zagotovljena 
varnostna 
razdalja.  

NE. Učitelji 
uporabljajo 
maske, v 
kolikor ni 
zagotovljena 
varnostna 
razdalja.  

NE. Učitelji 
uporabljajo 
maske, v 
kolikor ni 
zagotovljena 
varnostna 
razdalja.  

Čiščenje / razkuževanje DA DA DA DA DA DA DA 
Zračenje DA DA DA DA DA DA DA 
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Odsvetovano mešanje 
skupin 

DA: medosebna min 
razdalja 

DA: 
medosebna 
min razdalja 

DA: 
medosebna 
min razdalja 

DA: 
medosebna 
min razdalja 

DA: 
medosebna 
min razdalja 

DA: 
medosebna 
min razdalja 

DA: 
medosebna 
min razdalja 

Medosebna razdalja, 
1,5m 

DA DA DA DA DA DA DA 

Poseben režim pri 
predmetu šport 

- - DA DA DA - - 

Poseben režim v jedilnici - DA DA DA DA - - 

Vodenje evidence 
prisotnosti 

DA DA DA DA DA DA DA 

 

3. SPLOŠNA NAVODILA 

Rutinsko umivanje in razkuževanje rok 

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 
 

Ob vstopu v učilnico (ko se preobuje) Učenec si ob vstopu v učilnico temeljito 
umije roke 

Učitelj v učilnici s toplo vodo, milom, obriše s papirnato 
brisačko 

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 

mailto:os-skocjan@guest.arnes.si


OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN, PODRUŽNICA Bučka  
VRTEC RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN                                                                    

Spletna stran: www.os-skocjan.si 
E-pošta: os-skocjan@guest.arnes.si 

                                      

                                                                           Metelkovo leto 

 

 

 
5 

 

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, zaposlene in obiskovalce 

KAJ KDO KDAJ 

ZAŠČITNE MASKE ZA OBRAZ strokovni delavci, ostali zaposleni, morebitni obiskovalci Ob vstopu v šolo, v skupnih prostorih, v učilnici, v 
koliko ni zagotovljena varnostna razdalja 1,5m. 

ROKAVICE strokovni delavci, ostali zaposleni pri delitvi hrane - malice 

RAZKUŽEVANJE / UMIVANJE ROK strokovni delavci, ostali zaposleni, morebitni obiskovalci Ob prihodu v šolo, ob vstopu v učilnico, večkrat 
dnevno. 

 

Uporaba zaščitnih sredstev za učence 

KAJ KDO KDAJ 

MASKE UČENCI od 12. leta dalje Ob vstopu v šolo, na hodnikih, jedilnici in skupnih prostorih. 

Ostalo: glej NAČRT RUTINSKEGA UMIVANJA ROK OTROK 

 
Načrt organiziranja skupin za prihajanje v šolo 

GLAVNI VHOD 
 

KAKO NADZOR NAČIN 

 
pešci 

učenec pešec ob prihodu v šolo 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. Ob vstopu si učenec razkuži 
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roke, se preobuje in ob vstopu v učilnici 
umije roke. 
 

 
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. Ob vstopu si učenec razkuži 
roke, se preobuje in ob vstopu v učilnici 
umije roke. 
 

 
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. Ob vstopu si učenec razkuži 
roke, se preobuje in ob vstopu v učilnici 
umije roke. 
 

 
 

GLAVNI VHOD 
POŠ BUČKA 

KAKO NADZOR NAČIN 

 
pešci 

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. Ob vstopu si učenec razkuži 
roke, se preobuje in ob vstopu v učilnici 
umije roke. 
 

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. Ob vstopu si učenec razkuži 
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roke, se preobuje in ob vstopu v učilnici 
umije roke. 
 

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. Ob vstopu si učenec razkuži 
roke, se preobuje in ob vstopu v učilnici 
umije roke. 
 

 

Načrt organiziranega varstva vozačev pred poukom 
VARSTVO VOZAČEV PRED POUKOM KAKO NADZOR NAČIN 

Varstvo vozačev pred poukom (2. – 5. 
razred) 

Učenci na pouk počakajo v matični učilnici 
pod nadzorstvom dežurnega učitelja 

Učitelj po 
razporedu. 

Učenci ob prihodu v šolo odidejo v matično učilnico, si 
umijejo roke in počakajo na začetek pouka.  
Združujejo se oddelki po razredih. 

 
Varstvo vozačev pred poukom (1. razred) 

Učenci na pouk počakajo v matični učilnici 
pod nadzorstvom dežurnega učitelja 

dežurni delavec 
 

Učenci ob prihodu v šolo odidejo v matično učilnico, si 
umijejo roke in počakajo na začetek pouka.  
Združujejo se oddelki po razredih. 

 
 

Načrt organiziranja skupin za odhajanje iz šole 
ODHODI DOMOV KAKO NADZOR NAČIN 

Varstvo vozačev Učenci po pouku pod navodili ter 
v spremstvu učitelja zapustijo 
učilnico ter se pridružijo učencev 
v VV. 

Učitelj, ki poučuje 
zadnjo šolsko uro. 
Učitelj po 
razporedu. 

Učenci pešci odidejo domov, ostali 
zapustijo učilnico v spremstvu učitelja.  
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S šolskim avtobusom 2. voženj 

 

Učenci skupaj z dežurnim 
učiteljem na varnostni razdalji 
zapustijo šolo. 

dežurni učitelj 
 

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 

4. IZPRED šole ob 16.00 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 ob 16.uri, ko počaka na 
starše skupaj z učencem 

 
Uporaba sanitarnih prostorov 

SANITARIJE KAKO NADZOR NAČIN 

 
WC  

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 WC ju in 
potem še ob prihodu v učilnico. V VRSI NA WC STA LAHKO PRISTNA NAJVEČ 2 
UČENCA. 

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

 
Izvajanje odmorov  

KDAJ VARNOSTNI UKREP NADZOR NAČIN, KAKO 

1. odmor:  

9.05 – 9.10 

Učenci ne zapuščajo učilnic strokovni delavec – 
učitelj, ki poučuje 1. 
uro.  

- 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 

2. odmor – 

malica: 

Učenci ne zapuščajo učilnic strokovni delavec – 
učitelj, ki poučuje 2. 
uro. 

- odmore v razredu ustrezno predvidi in razporedi strokovni delavec 
pri tem pazi na varnostno razdaljo, 
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9.55 – 10.15 - razred lahko učenci zapustijo le v predvidenem času za morebiten 
sprehod na in gibalne dejavnosti po šoli po označenem koridorju na 
varnostni razdalji 

3. odmor: 

11.00 – 11.05  

Učenci ne zapuščajo učilnic strokovni delavec – 
učitelj, ki poučuje 3. 
uro. 

- 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 

4. odmor: 

11.50 – 11.55 

 

Učenci ne zapuščajo učilnic strokovni delavec – 
učitelj, ki poučuje 4. 
uro. 

- 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 

5. Odmor: 

12. 40 – 12. 45 

Učenci ne zapuščajo učilnic strokovni delavec – 
učitelj, ki poučuje 5. 
uro. 

- 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 

6. Odmor: 

13. 30 – 13. 50 

KOSILO 

UČENCI KOSIJO V JEDILNICI. Dežurni učitelj, 
gospodinja, delavka 
preko javnih del  in 
romski pomočnik 

-  

 
 
 
 
IZVAJANJE OBROKOV – MALICA (učenci in strokovni delavci) 
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RAZRED PREDVIDENI ČASOVNICA: 

 
NADZOR NAČIN, KAKO 

 
 

1. – 9. 

razred 

Malica poteka po urniku malice 
v učilnicah, kjer poteka pouk za 
posamezno skupino.  

strokovni delavec, ki poučuje 2. 
uro. 

- 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 
 

 
 
Izvajanje obrokov - kosila 

RAZRED PREDVIDENA ČASOVNICA 
 

NADZOR NAČIN, KAKO 

1. RAZRED Po 4. šolski uri, v učilnici Učitelj PB - Učenci pred kosilom pod nadzorstvom učitelja opravijo higieno rok 
- Učitelji razkužijo mize in razdelijo kosilo, ki je porcijsko 
- Učitelji uporabljajo zaščitno opremo. 
- Po kosilu si učenci pod vodenjem učitelja umijejo roke, učitelj 

razkuži mize.  

2. RAZRED Po 4. šolski uri, v jedilnici Učitelj PB, romski pomočnik - Učenci pred kosilom pod nadzorstvom učitelja opravijo higieno rok 
- Učitelji razkužijo mize in razdelijo kosilo, ki je porcijsko 
- Učitelji uporabljajo zaščitno opremo. 
- Po kosilu si učenci pod vodenjem učitelja umijejo roke, učitelj 

razkuži mize. 

3. RAZRED Po 4. šolski uri, v jedilnici Učitelj PB, romski pomočnik - Učenci pred kosilom pod nadzorstvom učitelja opravijo higieno rok 
- Učitelji razkužijo mize in razdelijo kosilo, ki je porcijsko 
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- Učitelji uporabljajo zaščitno opremo. 
- Po kosilu si učenci pod vodenjem učitelja umijejo roke, učitelj 

razkuži mize. 

4. RAZRED Po pouku, v učilnici Učitelj PB, romski pomočnik, 
gospodinja 

- učenec si pred prevzemom kosila umije roke 
- v koloni na liniji upošteva varnostno razdaljo 
- prevzame pripravljeno kosilo - porcijsko 5. RAZRED Po pouku v jedilnici šole Učitelj PB, romski pomočnik, 

gospodinja 

6.-9. RAZRED po pouku v jedilnici šole Dežurni učitelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škocjan, 14. 8. 2020                                           IRENA ČENGIJA PETERLIN 
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OPOMBE: 
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