
 OŠ Matije Valjavca Preddvor  

PROTOKOL PO MODELU C – V VELJAVI OD 26. 1. 2021 DALJE: 

 

 V šolo vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni, starši učencev 1. razreda in ostali 
obiskovalci. Zunanji obiskovalci lahko vstopajo le skozi vhod 1. triade, kjer so 
nameščeni listi, kamor vpišejo datum obiska, svoje ime in priimek ter telefonsko 
številko in list oddajo v skrinjico. Šola tako vodi evidenco zunanjih obiskovalcev. 

 Starši učencev 1. triade pospremijo svoje otroke le do vhoda na hodnik 1. triade. Od 
tam gredo učenci v učilnico. 

 

 Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni 
delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu 
prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v 
poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V 
primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili 
Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

 Vsi odrasli in učenci od 6.leta dalje od vstopa v šolo po skupnih prostorih nosijo maske 
(zaposleni ves čas, učenci/učenke pa le izven učilnice oz. mehurčka ter vzdržujejo 
medosebno razdaljo. Na šolskih avtobusih morajo VSI učenci nositi maske. Ko učenci 
vstopijo v šolo, gredo v učilnico, kjer imajo pouk in se ne zadržujejo pri garderobnih 
omaricah, na hodnikih ali v sanitarijah. Enako velja po končanem pouku. 

 

 Za zaščito pred okužbo s koronavirusom je potrebno redno in temeljito umivanje oz. 
razkuževanje rok, uporaba papirnatih brisačk in upoštevanje higiene kašlja. Učilnice je 
potrebno zračiti po vsaki šolski uri (učenci naj imajo s seboj dodatna oblačila) in jih 
razkužiti (mize, kljuke, pipe - pred in po malici ter nato čistilke v popoldanskem času). 
Enako velja za telovadnico in garderobo. 

 

 Učenci 1.triade uporabljajo samo sanitarije na hodniku 1.triade in v spodnji avli (izjema 
je 3. B, ki uporablja sanitarije v 1. nadstropju). Zaželeno je, da učenci uporabljajo 
sanitarije med poukom. 

 

 Pouk poteka v učilnicah 1. triade, zvonec je izklopljen. Ob koncu pouka  učitelj 
pospremi učence k izhodu in poskrbi, da na hodnikih in stopnišču učenci čim bolj 
vzdržujejo medosebno razdaljo. Med glavnim odmorom učitelj odpelje učence ven na 
igrišče. V primeru dežja, snega so učenci med glavnim odmorom v učilnicah. Glavni 
odmor ni za vse učence ob isti uri, ampak se izvaja z zamikom.    
 

 Učenci se razdeljeni po oddelkih oz. mehurčkih in so ves čas v matični učilnici (velja za 
jutranje varstvo, pouk in OPB). Oddelki se med seboj ne mešajo, učenci istega oddelka 
sedijo po stalnem sedežnem redu in ohranjajo razdaljo. 
 

 Na kosilo v jedilnico hodijo učenci po posameznih oddelkih oz. mehurčkih po vnaprej 
določenem razporedu (izjema so učenci 2. a in 2. b, ki kosijo v matični učilnici). Med 
kosilom učenci in učitelj skrbijo za ustrezno medsebojno razdaljo. 

 



 Govorilne ure in roditeljski sestanki praviloma potekajo na daljavo: komunikacija po 
elektronski pošti oz. preko videokonference kot je bilo v času šolanja na daljavo. 
 

 

Protokol je dokument, ki se bo spreminjal oz. dopolnjeval glede na trenutne razmere 
in potrebe. 
 
Protokol velja tudi na PŠ Kokra in PŠ Jezersko, le da je prilagojen njihovim razmeram. 
 

 

Bogdan Sušnik, ravnatelj 


