Datum: 30. 8. 2021
Zadeva: Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2021/22
(povzetek protokolov)
Na osnovi navodil MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ smo delo organizirali po naslednji shemi:
- Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 9. 2020 potekalo v normativno določenih oddelkih in
v matičnih učilnicah (učenci se ne selijo).
- Izvajal se bo obvezni (redni pouk, izbirni predmeti, dnevi dejavnosti) in razširjen program
(jutranje varstvo, podaljšano bivanje, ID …).
- Pouk se bo izvajal tudi v specializiranih učilnicah (TIT, LUM, GUM, GOS, KEM, ŠPO) po posebnih
protokolih. S protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
- Pouk izbirnih vsebin, manjših učnih skupin. PB … povsod kjer pride do morebitnega druženja
učencev iz dveh ali več oddelkov, se bo izvajal po posebnih protokolih. S protokoli bodo učenci
seznanjeni v šoli.
- Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.20 do 8.20 (učilnice v pritličju) in v
nujnih primerih za učence 2. in 3. razreda od 7.15 do 8. 15 (v matičnih učilnicah).
- Šolska knjižnica izvaja dejavnost po posebnem protokolu. S protokolom bodo učenci
seznanjeni v šoli.
- IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO NE POTEKA!
- Upoštevati in izvajati je potrebno vse splošne higienske ukrepe po navodilih NIJZ.
- Stiki med starši in šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki) potekajo preko videokonferenc,
komunikacije v eAsistentu oz. telefonsko. Izjemoma lahko tudi v prostorih šole z upoštevanjem
posebnih Pravil hišnega reda, ki veljajo v času nevarnosti okužbe s COVID-19.
- V vseh prostorih šole je obvezna uporaba zaščitne maske, razen za učence od 1. do 5. razreda v
matičnih učilnicah. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja mask, je
zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.
Osnovno vodilo: v šolo prihajajo samo zdravi otroci oz. zaposleni!

Povzetek protokolov
- Temeljno pravilo za življenje in delo v šoli: dosledno ohranjanje medosebne razdalje – NI
STIKOV (upoštevanje talnih označb), dosledna higiena rok ter dosledno upoštevanje higiene
kašlja, čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega
prenosa.
- Pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) morajo izpolnjevati zaposleni in vse druge
osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. S pisno
izjavo bodo potrdili, da izpolnjujejo PCT pogoj.

Prihod v šolo
- Priporočamo hojo (peš) in kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit.
- Priporočamo tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).
Organiziran šolski prevoz
- Organizirani šolski prevoz po potekal po ustaljenem urniku z upoštevanjem navodil za izvajalce
posebnih linijskih prevozov v razmerah, povezanih s covid-19 (učenci uporabljajo masko).
- Pri prevozu z lastnim vozilom s strani osebe iz istega gospodinjstva si učenec razkuži roke:
- po izstopu iz vozila, ko je na poti v šolo
- pred vstopom v vozilo, ko se vrača iz šole.
1/3

Vstop v šolo
- Vstop v šolo je dovoljen izključno zdravim učencem.
- Starši v šolo smejo vstopati le v nujnih primerih, če izpolnjujejo PCT (prebolevnost, cepljenost ali
testiranje) pogoj.
- V šolo učenci vstopajo in izstopajo posamično skozi glavni vhod. Vsaka vrata nadzoruje dežurni
zaposleni šole ali informator.
- Vstop je dovoljen izključno z uporabo zaščitne maske.
- Učenci se razkužujejo potem, ko odložijo garderobo v garderobne omarice. Razkužujejo se ob
vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.

Gibanje po šoli
- Učenci in zaposleni se po šoli gibajo v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi
označbami, ki predpisujejo smer gibanja in medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno za
razrede, hodnike in druge prostore šole.
- V seh skupnih prostorih je za vse obvezna uporaba zaščitne maske.
- Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj (za
izjeme velja poseben protokol, s katerim bodo učenci seznanjeni v šoli).
- Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore (po
posameznih nadstropjih).
- Vstop v posamezen toaletni prostor je dovoljen le eni osebi naenkrat.

Zračenje učilnic
- Učilnice se nenehno zračijo po predpisanem protokolu.

Preventivni ukrepi v učilnicah
- V učilnicah so: umivalniki s tekočo vodo, podajalniki papirnatih brisač koši za smeti in razkužilo z
najmanj 60% etanola (koncentracija 60 – 80%).
- Ob vstopu v učilnico in odhodu iz nje si učenci razkužijo roke.
- Učenci v učilnicah sedijo na zato določenih stolih, ki so poimensko označeni in zagotavljajo čim
večjo medosebno razdaljo. Sedežni red se ne spreminja.
- Del pouka se izvajaj v specializiranih učilnicah po posebnem protokolu za vsako učilnico. S
protokoli bodo učenci seznanjeni v šoli.
- Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.
- Po presoji učitelja čim več pouka poteka na prostem, v neposredni okolici šole.
- Pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m. Izvajanje
pouka ali drugih dejavnosti na otroškem igrišču z igrali je prepovedano.
Šolske potrebščine
- Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.
- Skupne šolske potrebščine se praviloma ne uporabljajo oz. se pred in po uporabi ustrezno
razkužijo.
- Učenci naj imajo s seboj sledeče dodatne potrebščine:
o plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika,
o toplejša oblačila – v času zračenja učilnic
Pisna gradiva in knjižnica
- V času veljave teh ukrepov šolska knjižnica izposoja gradivo po posebnem protokolu (objavljen
na vhodu v knjižnico).
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Odmori
- Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica.
Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo.
Sanitarije
- Učenci uporabljajo sanitarije posamezno in izmenjaje. Vstop v posamezne sanitarije je
dovoljen le eni osebi naenkrat.
- V izogib mešanja skupin in zagotovitvi ohranjanja medsebojne razdalje učenci sanitarij ne
uporabljajo med odmorom. Z dovoljenjem učitelja uporabijo sanitarije le med poukom.

Šolska prehrana
Malica
- Pri delitvi malice je prisoten učitelj, ki je imel pouk pred malico. Ko je malica razdeljena, ga
zamenja učitelj, ki bo v oddelku nadaljeval pouk po malici.
- Malica poteka izključno v razredih in je pripravljena tako, da v razredih razen razdelitve ni
potrebnih dodatnih dejavnosti (npr. mazanja namaza na kruh). Jedi/živila so pred morebitno
kontaminacijo zaščitene s folijo/vrečko/v posebnih transportnih posodah.
- Malice poteka po določenem protokolu (v pomoč učencem je v učilnici nameščen infogram).
Zajtrk
- Zajtrk je organiziran le za učence v jutranjem varstvu (ob 7.30) in se deli v učilnicah jutranjega
varstva po enakem protokolu kot malica.
Kosilo in protokol v jedilnici
- V jedilnici se streže zgolj kosilo po določenem urniku v več izmenah.
- Delitev kosila poteka po določenem protokolu (v pomoč učencem je nameščen infogram).
- Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico in pri izhodu umiti roke.
- Največje število oseb, ki se lahko istočasno nahaja v jedilnici (glede na možnosti vzdrževanja
medosebne razdalje vsaj 1,5 do 2 metra) je objavljeno ob vhodu v jedilnico.
- S talnimi označbami je opredeljen enosmeren koridor dostopa do izdajnega pulta ter do
izhoda iz jedilnice z vmesno postajo za oddajo pladnja z umazano posodo.
- Osebje izdaja hrano izza pleksi zaslona/ali nosi vizir, zaščiteno z ustrezno masko (kirurška IIR)3
- Kosilo se izdaja v kompletu na pladnju.
- Pitnik vode ni v uporabi (je izklopljen).

Odhod domov
- Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medosebno razdaljo 1,5 – 2,0 m.
Ob odhodu domov šola zagotovi dežurno osebje na hodnikih in v prostorih z garderobnimi
omaricami ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov.

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19
V kolikor zboli učenec (povišana telesna temperatura in znaki akutne okužbe dihal), ga učitelj napoti v pisarno šolske
svetovalne službe oz. do informatorja, ki po dogovorjenem protokolu obvesti starše. Če mora učenec starše ali skrbnike
počakati v šoli se ga napoti v izolacijo (garderoba pred šolsko telovadnico), kjer počaka na starša. Če je možno, tak učenec
ta čas nosi zaščitno masko. Uporablja določene sanitarije in umivalnik (garderoba pred šolsko telovadnico).
Starši otroka se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka. Če zdravnik napoti otroka na testiranje in če je izvid
testa negativen, dobi otrok navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena.
Če je pri učencu potrjena okužba covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oziroma ga o tem obvesti izbrani
zdravnik učenca. V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo. V epidemiološki preiskavi
sodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira
ljudi, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, v šoli itd.

Ravnatelj:
Bogomir ŠIROVNIK, l.r.
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