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NAVODILA – PROTOKOLI ZA UČENCE 

 

 HIGIENSKA PRAVILA:  
1. Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V kolikor voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z 

namenskim razkužilom za roke. Roke si umij po vsakem prijemanju kljuke, ograje (vstop in izstop iz učilnice, pri 
prihodu in izhodu na stranišče ali v šolo), dotikanju drugih površin (po telovadbi, pred in po malici/kosilu, po 
uporabi učnih pripomočkov drugega, …) ter pred uporabo in po odstranitvi maske. 

2. Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi rokami. 
3. Upoštevamo zadostno medosebno razdaljo,  vsaj 1,5 do 2 metra. 
4. Zbiranje v skupinah je odsvetovano. Druženje je v okviru učne skupine, na celotnem območju šole. 
5. Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med 
odpadke in si nato umijemo roke z milom. 

6. Za starejše od 12 let je priporočen uporaba maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta). 
Nositi jo morajo izven matične učilnice (na hodniku, jedilnici, stranišču,…).  

 PRIHODI IN ODHODI: 
1. V kolikor je v družini, istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, 

se otroku odsvetuje vrnitev v šolo. 
2. Pouk obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal). 
3. Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju 

ukrepov za zajezitev virusa COVID-19. 
4. Vstop v šolski okoliš bo pred ograjenim vhodom nas notranje parkirišče. Učenci bodo vstopali in izstopali 

posamično.  
5. Pred vstopom v šolo si morajo učenci razkužiti roke. Prav tako pred odhodom domov. 
6. Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.  

 GIBANJE V ŠOLI IN ŠOLSKEM OKOLIŠU: 
1. Razredi se oblikujejo v manjše učne skupine. Število učencev v eni učni skupini naj bo največ 15.  
2. Vsaka skupina bo imela matično učilnico, v kateri bo potekal pouk za vse predmete. Učenci se ne bodo mešali 

po učilnicah. Učenci bodo imeli dodeljen sedežni red. 
3. Pri izhodu iz učilnice ima vsaka učna skupina določen prostor in čas izhoda (med odmorom).  
4. Na stranišče učenci odhajajo posamično.  
5. Učenci upoštevajo talne označbe. 

 PREHRANA: 
1. V času malice učenci ne zapuščajo učilnic. Dopoldanska in popoldanska malica bo v matični učilnici. Hrano 

razdeli osebje iz kuhinje.  
2. Pred in po hranjenju si učenci obrišejo mize z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in 

razkužilom. Naredijo si pogrinjek. Pred in po hranjenju si umijejo roke z milom in vodo. 
3. V jedilnici bodo označeni stoli, kjer bodo učenci lahko sedeli.  

 KOMUNIKACIJA: 
1. Učenci se družijo znotraj učne skupine. Učne skupine so prostorsko ločene v in izven šolskih prostorov. 
2. Starši komunicirajo z učitelji telefonsko ali preko e-maila. 

 PROSTA IGRA: 
1. V kolikor je možno se izvaja na prostem. Vsaka učna skupina ima dogovorjen prostor na igrišču.  
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