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Protokol predstavlja dinamičen dokument, ki se spreminja po potrebi glede na dejansko 
situacijo, državne ukrepe, pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v 
odvisnosti od epidemiološke situacije v državi. Zavod ga bo  dopolnjeval in spreminjal v 
odvisnosti od navedenega ter dopolnitve posredoval zaposlenim v zavodu. Varnostni protokol 
za preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19 je dokument šole, ki v skladu s higienskimi 
priporočili za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-Cov-2 (v 
nadaljevanju Protokol). Narejen je z namenom, da se v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ 
Bohinjska Bela in POŠ Ribno opredeli ravnanja, dejanja, ukrepe in njihovo izvajanje s strani 
vseh deležnikov v času trajanja virusa Sars-Cov-2 in širjenja bolezni Covid-19. 

 
Varnostni protokol  je pripravljen na pravni podlagi aktov, okrožnic MIZŠ in priporočil drugih 
institucij: 

- Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah povezanih s covidom-19, modeli 
in priporočila z dne 24. 8. 2021 

-     Okrožnica za načrtovanje začetka šolskega leta 2021/22, okrožnica MIZŠ, št. 6030-
1/2021/68 z dne 17. 8. 2021, št. 6030-1/2021/70 z dne 23. 8. 2021, št. 6030-1/2021/71 z 
dne24. 8. 2021 

-     Pojasnila in priporočila NIJZ za uporabo zaščitnih mask 

-     Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 
širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2, z dne 4. 9. 2021, ki začne veljati s 6. 9. 2021 
- Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2 v Vzgoja in 

izobraževanje: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje 

- Pojasnila in priporočila NIJZ za uporabo mask https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-

uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2 

 

  

1. DOLŽNOST UČENCEV, DELAVCEV ŠOLE IN OBISKOVALCEV 

Šola je odgovorna, da v času epidemije COVID-19 v največji možni meri poskrbi za vzgojno- 

izobraževalni proces znotraj šole ter druge organizirane dejavnosti izven šole v skladu z 

navodili in glede na priporočila pristojnih inštitucij. 

Učenci šole, zaposleni in starši so dolžni upoštevati varnostni protokol OŠ prof. dr. Josipa 

Plemlja Bled, v času epidemije COVID-19. 

Protokol velja za vse zaposlene, učence vseh razredov, ki bodo vstopali v šolski prostor, ter 

starše in druge obiskovalce, ki bodo vstopali v šolske prostore po predhodnem dogovoru. 

 

 

 
2. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

 
Vsi, učenci in zaposleni, so glede na priporočila NIJZ-ja dolžni dosledno upoštevati in izvajati 
splošne higienske ukrepe: 
 

• higiena umivanja rok: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. z namenskim 
razkužilom za roke (razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi); 

• higiena kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 

https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2
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robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava; papirnat robček po vsaki uporabi 
odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo; 

• umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 
ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje 
stopnišča ali po dotikanju drugih površin; 

• upošteva se zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 do 2 metra (zaradi kapljičnega 
prenosa); 

• zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo v skladu s protokolom 
prezračevanja; 

• razkuževanje in čiščenje prostorov in površin (ob menjavi skupin, pred in po uporabi    
didaktičnih pripomočkov …); 

• upoštevanje medsebojne razdalje v skupnih prostorih in nošenje zaščitnih mask po 
odloku. 

 

 

3. Protokol in aktivnosti v skladu s higienskimi priporočili za 
izvajanje pouka na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

 
 PRIHAJANJE V ŠOLO - Starši učencev prve triade lahko ob upoštevanju higienskih ukrepov 

(maska, razkuževanje rok) v šolsko stavbo vstopijo le, ko 
pripeljejo/odpeljejo otroka v/iz šolo/e. 
Starši 2. in 3. triade, ter ostale osebe starejše od 12 let morajo ob 
vstopu v šolske prostore izpolnjevati pogoj PCT (predložijo izjavo). 
 
-učenci 1.r prihajajo v jutranje varstvo po določenem razporedu, ki 
so ga oddali starši, 
- ostali učenci začnejo prihajati med 8.05 in 8.15 , 
- do 14. 9. otroke 1. razreda do učilnice spremljajo starši, 
- od 15. 9. pa bomo otroke spodbujali, da od vhoda v devetletko 
pridejo do učilnice samostojno, 
- otroci v šolsko stavbo vstopajo posamično, med posameznim 
vstopom naj ohranijo 1,5 do 2m razdalje (talne označbe). 
- V kolikor prispe več otrok naenkrat: 

➢ za prvošolce poskrbijo starši, da njihov otrok ostane na 
primerni razdalji ter skupaj z njim počakajo, da pride na 
vrsto za vstop v stavbo.  

➢ Za drugošolce poskrbi dežurni delavec šole pred glavnim 
vhodom (dežurni učitelj). Starši se ne zadržujejo pred šolo. 

➢ (3.-9.r) samostojno vstopajo v prostore šole skozi 
garderobe in pazijo na primerno razdaljo dežurni učitelj 
nadzoruje - tudi zunaj (v garderobe nalepiti nalepke). 

             V garderobi sta dežurna 2 učitelja (PS in RS). Učenci RS  
počakajo v  garderobi do 8.00 potem pa jih dežurni učitelj 
postopoma spušča v zgornje prostore šole. Učenci PS čakajo pred 
garderobami in vstopajo posamično. Po prihodu prvega avtobusa 
jih spustimo v garderobe. Pred prihodom naslednjega avtobusa 
(ob 8.10) jih spustimo v razrede. 
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 HIGIENSKI UKREPI OB 
VSTOPU V ŠOLO 

- učenci 1. r  vstopajo v šolo skozi vhod za prvošolce (kot v običajnih 
razmerah). Na stopnišču in v garderobi naj upoštevajo talne oznake 
za razdaljo. Otroci prvih razredov se v garderobi preobujejo v copate 
in odložijo oblačila (v pomoč učiteljice 1.r). 
 
- učenci 2.r vstopajo v šolo skozi glavni vhod (ne skozi garderobe!). Na 
stopnišču naj upoštevajo talne oznake za razdaljo.  Otroci drugih 
razredov ne uporabijo garderobnih omaric (v garderobah). Pridejo do 
učilnic in se pred učilnico preobujejo v copate in odložijo oblačila 
(pomaga dežurni učitelj). 
 
-Učenci 3. in 5. razreda vstopajo skozi garderobe in gredo do svoje 
učilnice (mimo kiparnice). Upoštevajo naj talne oznake za razdaljo.  
 
-Učenci 6.-9.razredov vstopajo skozi garderobo, se preobujejo in 

gredo po stopnišču skozi avlo takoj v svoje matične učilnice. PO 

RAZPOREDU PRIHODOV AVTOBUSA. 

 
- vstopanje in socialno razdaljo učencev ob  vstopu v šolo nadzoruje 
dežurna učiteljica  
- socialna razdalja je na tleh označena z barvnimi lepilnimi trakovi, 
-hodnike nadzoruje dežurni učitelj po seznamu. 

HIGIENSKI UKREPI V 
UČILNICAH 

-vrata učilnic so ob prihodu učencev odprta,  
v učilnici pa je učiteljica z masko in usmerja učence, da si najprej 
umijejo roke in jih nato usmerja na njihova stalna mesta, 
- sedežni red učencev je označen z njihovimi imeni in priimki, 
- v vsaki učilnici je poleg umivalnika dozirna posoda z milom in 
brisačkami ter razkužilo, 
- na steni nad umivalnikom so nalepljene info grafike o pravilnem 
umivanju rok in higieni kašljanja ter kihanja, 
- učilnice se večkrat prezračijo (pred poukom, vsak odmor), ob 
ugodnem vremenu pa so okna ves čas odprta, 

POTEK POUKA IN 
POTEK MALICE 

-pričetek pouka ob 8.20,  
- učitelj, ki poučuje 1. uro, 15 minut pred poukom prezrači učilnico, 
- učenci med odmori ne zapuščajo učilnic, 
- šolskih pripomočkov si ne posojajo, oziroma jih razkužijo, 
- oddane/vrnjene pisne izdelke pobere/deli izključno učitelj, ki jih en 
dan hrani na varnem mestu, 
- na hodniku predmetne stopnje med obema glavnima odmoroma 
dežura dežurni učitelj, 
- učitelj je ves čas prisoten v razredu, tudi po uri, med malico, 
- na razredni stopnji mize pred in po malici obriše učitelj, 
-za rediteljstvo pri malici na PS predlagamo 5 dežurnih učencev: 3 
učenci gredo po malico, ostala 2 učenca pobrišeta in pripravita mize 
za malico, ter po koncu malice pospravita po razredu, 
- učitelj na PS pred malico nadzira umivanje rok, poskrbi za 
prezračevanje učilnice in deli malico v učilnici, 
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- kruh in sadje lahko ostane v razredih do konca pouka, ostanke po 
pouku (po 5. šolski uri) dežurni učenci odnesejo v kuhinjo. 

ODHODI DOMOV - učenci od 1. – 5. razreda odhajajo domov ob dogovorjeni uri, ki so 

jo navedli starši, ob uri jih pošljemo iz šolske stavbe, kjer jih poberejo 

starši oziroma odidejo domov sami ali z avtobusom, 

- v primeru sprememb starši pravočasno sporočijo spremembo 

odhoda razredniku/učiteljici v OPB. 

ČAS KOSILA 
 

- jedilnico čistilka prezrači zjutraj ob pripravi le te, 15 minut pred 

začetkom kosil in po zaključku kosil oz. popoldanskih malic, 

-učenci si pred kosilom umijejo roke v matični učilnici, izjemoma v 

jedilnici, pri tem jih nadzoruje učiteljica, učenci od 4.- 9. razreda si 

sami, z umitimi rokami vzamejo pribor, 

- za učence od 1. – 3. razreda se pripor pred kosilom zavije v prtičke 

in pripravi, delijo ga učitelji  OPB 

- za učence 1. razreda pijačo v skodelicah pripravijo kuharice, za 

ostale učence (2. – 9. razred) se pripravita sodčka s pijačo in 

skodelicami na mizi pred jedilnico, 

- 6. razred (razen 6.c oddelek) in 9. razred jedo v učilnicah, tam imajo 

tudi svoje šolske torbe. Roke umijejo v razredu, v katerem bodo 

jedli, gredo po kosilo v jedilnico in ga odnesejo v učilnico. Ko končajo 

s kosilom, pospravijo pladnje, ločujejo ostanke hrane in razvrstijo 

posodo na vozičke, dežurni učenec odpelje voziček nazaj v jedilnico 

(dežurnega učenca določijo med kosilom). Učitelj, ki poučuje zadnjo 

uro rednega pouka, jih ves čas spremlja, 

- ostali učenci jedo v jedilnici po razporedu, ki je obešen v razredih in 

jedilnici. Spremljajo jih učitelji, ki jih učijo zadnjo uro oz. učitelji OPB, 

- na tleh je označena socialna razdalja, 
- kosilo postreže kuharica na delilnem pultu, 
- mize v jedilnici po potrebi pobriše čistilka, 
-jedilnico učitelji prezračujejo v času kosil vsakih 15 minut z 
odpiranjem oken (cca. 5 min). 

OPB OPB se izvaja/organizira čim bolj smotrno in ob upoštevanju aktualnih 
higienskih in drugih priporočil:  
-podaljšano bivanje se izvajala v  skupinah, v matičnih učilnicah, 
upošteva se vse aktualne higienske ukrepe (umivanje rok, 
priporočena razdalja, določeni sedežni red, razkuževanje, 
razkuževanje pripomočkov),  
-učitelj OPB prihaja v matično učilnico razreda, kjer skrbi za 
upoštevanje higienskih ukrepov, zrači prostor, poskrbi za ustrezno 
razdaljo, sedežni red (otroci naj imajo stalni sedežni red),   
-učitelj OPB upošteva urnik odhodov v jedilnico, v jedilnici upošteva 
higienska priporočila, skrbi za razdaljo,  
-po kosilu učitelj OPB s skupino odide nazaj v matični razred, kjer 
učenci delajo domačo nalogo, odidejo na igrišče oziroma imajo druge 
organizirane dejavnosti,   
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-glede na vremenske razmere učitelj OPB prilagaja aktivnosti, 
spodbuja gibanje na svežem zraku na igriščih, kjer se upošteva 
razdaljo in higienske ukrepe,  skupine se ne mešajo,   
-učenci tekom OPB odhajajo na različne interesne dejavnosti in drugo, 
učitelj OPB vodi seznam prisotnosti učencev, stike,   
-po popoldanski malici se otroci iz različnih skupin združujejo,  
-učenci od 1-5 razreda odhajajo domov ob dogovorjeni uri, ki so jo 
navedli starši, ob uri jih pošljemo iz šole kjer jih poberejo starši 
oziroma odidejo domov sami ali na avtobus. V primeru sprememb 
starši pravočasno sporočijo razredniku/učiteljici OPB.  

DSP DSP, ISP se izvaja/organizira čim bolj smotrno in ob upoštevanju 
aktualnih higienskih in drugih priporočil:   
- učiteljica za DSP pride po učenca v učilnico, učitelj ji na ustrezni 
razdalji poda osnovna navodila o delu,  
- z učencem na ustrezni razdalji in ob upoštevanju aktualnih higienskih 
ukrepov  odide do prostora za izvajanje DSP, ISP,   
- pred vstopom v prostor si oba, učiteljica in učenec, umijeta oziroma 
razkužita roke,  
- individualno delo se organizira tako, da poteka na predpisani razdalji 
(npr. čez dve nekoliko razmaknjeni klopi zaradi ustrezne razdalje),  
- ob zaključku dela učiteljica pred odhodom iz prostora odpre okno, 
razkuži mizo, stol, pripomočke, drugo in učenca pospremi nazaj v 
učilnico, kjer si učenec umije roke in se na ustrezen način pridruži 
skupini,  
- razredu oziroma večji pisarni je lahko več otrok iz različnih oddelkov 
(npr. v primeru pisnega ocenjevanja izven razreda), zagotoviti je 
potrebno razdaljo, zračiti prostor in upoštevati druge aktualne 
higienske ukrepe.   

ŠOLSKO SVETOVALNO 
DELO 

-pri opravljanju svojega dela šolska svetovalna služba smotrno uporablja 
vse veljavne ukrepe v VIZ . 

SANITARIJE -v sanitarijah bodo vrata odprta, otroke bomo usmerjali, da vrata 
odpirajo s komolcem 
- na tleh so talne označbe za zagotavljane primerne varnostne 
razdalje, 
- vsaka učiteljica v svojem razredu vpelje režim obiskovanja toaletnih 
prostorov in jih seznani z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v 
sanitarijah, 
- učiteljice bodo z medsebojnimi dogovori skušale preprečiti zastoje 
na poti v in iz stranišča, 
- tudi v sanitarijah je infografika z nasveti o umivanju rok,  
- učenci naj hodijo na stranišče med poukom (ne med odmori). 

SANITARIJE  
ZAPOSLENIH 

-zaposleni delavci šole bomo v naših sanitarijah smiselno upoštevali 
navodila za učence, 

OSTALI ŠOLSKI 
PROSTORI 

-za vsako skupino čistilka razkuži in prezrači (pol ure odmora med 
skupinami),  
-v zbornici bomo poskrbeli za priporočeno medsebojno razdaljo, 
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- pri organizaciji in izvedbi dela  zaposleni upoštevajo, da imajo 
videokonference prednost pred klasičnimi sestanki, 

- na hodnikih so talne označbe za priporočeno medsebojno razdaljo, 
- po pouku čistilke vse prostore prezračijo z odpiranjem oken. 

KNJIŽNICA  
 

-vračanje in izposoja gradiva po posameznih razredih (pripravljen je 
urnik izposoje, tako da se bodo pri obisku šolske knjižnice ohranjali 
mehurčki), 
- vrnjene knjige bodo tri dni odležale v karanteni, 
-pred vstopom v knjižnico si umijemo ali razkužimo roke (razkužilo je 
na voljo tudi v knjižnici), 
-večkratno prezračevanje in razkuževanje prostora, 
-ohranjanje varnostne razdalje. 

TELOVADNICA -pouk  športa  poteka  v  telovadnici  brez  mešanja  skupin  učencev 
iz različnih oddelkov (ob dveh oddelkih skupini vadita ločeno, vsaka 
na svoji strani telovadnice z 2 m razdaljo med oddelkoma). H 
garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih 
oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba po vsaki skupino očistiti in 
razkužiti.   
-garderobe so razdeljene na dva dela. Eno uro je celotna ena skupina 
na svoji polovici garderobe. Na drugi je postavljen stožec.   
-za naslednjo uro se stožec prestavi na uporabljeno polovico, katero 
se razkuži.  
-druga skupina tako pride v garderobo na razkuženo polovico.  
-vrata od garderobe so odprta celo uro, tako da je prezračevanje 
zagotovljeno.  
-izhod in prihod na zunanja igrišča je skozi stranska vrata telovadnice, 
tako da se učenci čim bolj izognejo skupnim prostorom šole (hodniki, 
garderobe)  
-tudi ta vrata so odprta ves dan, dodatno je občasno priklopljen še 
dovod svežega zraka v telovadnico.  
-iz TV2 je izhod na zunanja igrišča zagotovljen skozi stranski vhod, ki 
je namenjen popoldanskim uporabnikom.  

RAČUNALNICA -zračenje učilnice  
-učenci si pred vstopom umijejo roke v učilnici nasproti 
računalnice/učilnica MAT_AK_PT  
-učenci mešanih skupin (RVT, NRA in ID) so pri pouku v računalnici 
razporejeni tako, da se med učenci posameznih oddelkov zagotovi 
zadostna varnostna razdalja (eno delovno mesto naj ostane prosto) 
oziroma nosijo zaščitno masko  
-učenci se obvezno vpišejo v preglednico Lista prisotnosti pod tisto 
številko računalnika, kjer sedijo  
-ob zaključku šolske ure se delovno mesto učencev (miza, stol, 
tipkovnica, miška in ostale elemente, ki so jih učenci uporabljali) 
obriše. 

UKREPI OB SLABEM 
POČUTJU UČENCEV 

- Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, 
oziroma, če ima pozitiven izvid pri samotestiranju, šola obvesti starše 
in se ga napoti domov. Za pot domov odsvetujemo uporabo javnega 
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prevoza. Učenec počaka starše ali skrbnike v sobi za izolacijo, 
(kabinet).   
- Če se pri učencu potrdi okužba COVID-19, starši o tem 
obvestijo razrednika, le ta pa ravnateljico. Šola o tem obvesti 
NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. 
- Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne 
iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je 
COVID-19 pozitiven, o tem obvesti ravnateljico. Ravnateljica ali 
druga pooblaščena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne 
z epidemiološko preiskavo. 
- Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s 
COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore 
se tudi temeljito prezrači. 

 

 

  
 

4. Protokol aktivnosti v skladu s higienskimi priporočili za 
izvajanje pouka učencev na PŠ Bohinjska Bela 
 

 PRIHAJANJE V ŠOLO - V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe, 

- učenci 1.r prihajajo v jutranje dežurstvo po določenem razporedu, 

ki so ga oddali starši, starši svojega otroka pospremijo v garderobo 

(prvih 14 dni). Tam se otrok preobuje in ga prevzame učiteljica. 

Starši si morajo pred vstopom v šolo nadeti masko in ob vstopu v 

šolo razkužiti roke.  

- učenci, ki niso vozači v šolo pridejo med 8.10 in 8.20, ali med 7.25 

in 7.30 (v primeru predure),  

- učenci v šolsko stavbo vstopajo posamično, med posameznim 
vstopom naj ohranijo  razdaljo. V kolikor prispe več otrok naenkrat,  
dežurni učitelj poskrbi, da  otroci ostajajo na primerni razdalji in tako 
vstopajo v stavbo, 
- ob vhodih bodo nameščena razkužila. 

 HIGIENSKI UKREPI OB   
VSTOPU V ŠOLO 

-Učenci 1. in 2. r vstopajo v šolo skozi vhod za 1.r in vrtec. Učence 1. 
razredov v šolo do razreda pospremi eden od staršev. Pred vstopom 
v šolo si nadene masko in razkuži roke. Učenci v prvem tednu po 
priporočilih NIJZ v skupnih prostorih nosijo masko. 
- Učenci od 3. do 5.r vstopajo v šolo skozi šolski vhod pri strani šole. 

Stalno pazijo na razdaljo 1,5 m ( v pomoč so talne oznake za razdaljo). 

V garderobi se preobujejo. Prvi dan jih bodo pred šolo sprejeli 

razredniki, 

- vstopanje in socialno razdaljo ob vstopu v šolo nadzoruje učiteljica. 

HIGIENSKI UKREPI V 
UČILNICAH 

- Vrata učilnic so ob prihodu učencev odprta, učenci si ob prihodu v 
razred najprej temeljito umijejo roke, v učilnici pa je učiteljica z 
masko in nadzira učence ter jih usmerja na njihova stalna mesta, 
- sedežni red učencev je označen z njihovimi imeni in priimki, 
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- v vsaki učilnici je poleg umivalnika dozirna posoda z milom in 
brisačkami ter razkužilo, 
- na steni nad umivalnikom so nalepljene info grafike o pravilnem 
umivanju rok in higieni kašljanja ter kihanja, 
- učilnice se večkrat prezračijo, ob ugodnem vremenu pa so okna ves 
čas odprta. 

POTEK POUKA IN 
POTEK MALICE 

- Učiteljica bo ves čas prisotna v razredu, 
- pričetek pouka ob 8.20, v primeru predure ob 7.30, 

- odmori za malico bodo ločeni in sicer 1.in 2.r ob 9.45, 3. in 4.r ob 
9.50 in 5.r ob 9.55, 
- malico razdelita dežurni učenec in učiteljica v učilnici, 
- pred malico in po malici vsak učenec obriše svojo šolsko mizo, 
- učenci med odmori ne zapuščajo učilnic,  
-šolskih pripomočkov si ne posojajo, 
- oddane/ vrnjene pisne izdelke pobere/ deli izključno učitelj. 

ČAS KOSILA - Učenci si pred kosilom umijejo roke, pri tem jih nadzoruje  
učiteljica, ki jih tudi opozarja na socialno razdaljo,  
- učenci kosilo pojedo v učilnicah, 
- pribor in kosilo bodo učenci dobili na pladnju, postreže jim ga 
kuharica (1. in 2.r) oz. učiteljica (3., 4. in 5. razred), 
- po kosilu mize obriše učiteljica. 

OPB - Podaljšano bivanje se bo izvajalo v skupinah, v za to določenih 

učilnicah, 

- vsak učenec bo imel svoj stol, označen z imenom in priimkom, 

- učenci bodo odhajali iz OPB po točno določenih urah, ki jih bodo 

predhodno označili starši, 
-učenci tekom OPB odhajajo na različne interesne dejavnosti,   

-večji del aktivnosti se bo izvajalo na šolskem igrišču. 

SANITARIJE - Na tleh bodo talne označbe za zagotavljane primerne varnostne 
razdalje, 
- vsaka učiteljica bo v svojem razredu vpeljala režim obiskovanja 
toaletnih prostorov in jih seznanila z ukrepi, ki se jih je potrebno 
držati v sanitarijah, 
- učiteljice bodo z medsebojnimi dogovori skušale preprečiti zastoje 
na poti v in iz stranišča, 
- tudi v sanitarijah bo info grafika z nasveti o umivanju rok. 

SANITARIJE 
ZAPOSLENIH 

-Zaposlene bomo v naših sanitarijah upoštevale vse higienske 
ukrepe. 

KNJIŽNICA -V šolski knjižnici je lahko samo en oddelek učencev, če se izvaja VIZ 
program, sicer 1 izposojevalec. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v 
karanteno. 

OSTALI ŠOLSKI 
PROSTORI 

- Telovadnico bomo uporabljali (če zunaj zaradi vremenskih razmer 
ne bo mogoče izvajati pouka), 
- telovadnico se po vsaki uporabi prezrači, 
-v  zbornici bomo poskrbele za priporočeno medsebojno razdaljo, 
razkuževanje rok in nošenje mask, 
- na hodnikih bomo upoštevali priporočeno medsebojno razdaljo. 
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DNEVI DEJAVNOSTI, 
EKSKURZIJE, ŠOLE V 
NARAVI, PLAVALNI 
TEČAJ, KOLESARSKI 
IZPIT 

-Izvedli jih bomo po LDN-ju, če bodo predvidene destinacije varne in 

ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Skupine učencev bodo 

ločene. Na avtobusu bodo učenci sedeli skupaj po oddelkih, 

 - v primeru dveh oddelkov na avtobusu, vstopa en oddelek spredaj 

in sedi v prednjem delu avtobusa, nato sta dva sedeža prosta in 

učenci drugega oddelka vstopijo pri zadnjih vratih in sedijo v 

zadnjem delu avtobusa. Na avtobusu nosijo obrazno masko in si 

razkužijo roke. 

INTERESNE 
DEJAVNOSTI, NIP, 
IUP, DSP 

- Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti ne izvajajo, 

- pri interesnih dejavnostih, neobveznih izbirnih predmetih se učenci 

med seboj mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo 

učenci istega razreda skupaj v eni koloni in so 1,5 m oddaljeni drug 

od drugega razreda, 

- individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se 

izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje 

širjenja virusa SARS-CoV-2 (odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z 

masko).  

GOVORILNE URE, 
RODITELJSKI SESTANKI 

- Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po 

telefonu ali prek računalnika oziroma prek video povezav. Uvodni 

roditeljski sestanki potekajo v šoli ob izpolnjenem pogoju PCT in po 

natančnem razporedu, 

- v primeru govorilne ure v šoli se dosledno upoštevajo vsi higienski 

ukrepi (PCT), vodi se evidenca.  

SESTANKI ZAPOSLENIH -Sestanki zaposlenih bodo potekali na daljavo oziroma po telefonu 

ali prek računalnika oziroma prek video povezav. Kadar bodo v živo, 

smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter 

uporabe mask in navodil NIJZ. 

DRUGO -Strokovni delavci vodijo seznam (Lopolis) prisotnih pri obveznem in 

razširjenem programu, 

- če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne 

počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake 

korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben 

prostor – izolirno sobo (mala srednja učilnica) in o tem obvesti starše 

oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor 

razkuži. 

- Vodja šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem 

delnem zaprtju šole seznani ravnateljico, le ta pa Ministrstvo za 

izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 

010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj tel. 01/58 63 900. 
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-Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni 

zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, vodja šole obvesti 

ravnatelja, ta pa se posvetuje pri epidemiologu z območne enote 

NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ. 

 
 
 
 

5. Protokol aktivnosti v skladu s higienskimi priporočili za izvajanje 
pouka učencev na PŠ Ribno 

 

PRIHAJANJE V ŠOLO - Učenci 1. r prihajajo v jutranje varstvo po določenem razporedu, ki 
so ga oddali starši, 
- starši ne vstopajo v šolo, izjema so starši učencev 1. triade, 
- ostali učenci začnejo prihajati v šolo med 8.00 in 8.20, 
- pred vhodoma so talne označbe, na katerih bodo počakali učenci, 
če jih bo prišlo več hkrati, 
- za vse obiskovalce se bo vodila evidenca (ime, priimek, namen, čas 
prihoda, čas odhoda), ki bo v zbornici.  

HIGIENSKI UKREPI OB 
VSTOPU V ŠOLO 

- Učenci po priporočilih NIJZ v skupnih prostorih nosijo masko, 
 - učenci vstopajo v šolo skozi vhod na severni strani šole in v 
garderobi odložijo čevlje in oblačila, 
- vstopanje in socialno razdaljo učencev  nadzoruje dežurna 
učiteljica, 
- z zelenimi lepilnimi trakovi (puščice) je označena smer gibanja po 
stopnišču, 
- vsak učenec si ob vstopu v razred umije roke z milom. 

HIGIENSKI UKREPI V 
UČILNICAH 

-Vrata učilnic so ob prihodu učencev odprta, v učilnici pa je učiteljica 
z masko in nadzira učence ter jih usmerja na njihova stalna mesta, 
- sedežni red učencev je označen z njihovimi imeni in priimki, 
- v vsaki učilnici je poleg umivalnika dozirna posoda z milom in 
brisačkami ter razkužilo, 
- na steni nad umivalnikom so nalepljene info grafike o pravilnem 
umivanju rok in higieni kašljanja ter kihanja, 
- učilnice se večkrat prezračijo, ob ugodnem vremenu pa so okna ves 
čas odprta. 

POTEK POUKA IN 
POTEK MALICE 

- Učiteljica je ves čas prisotna v razredu, 
- pričetek pouka ob 8.20, 
- v šoli bodo lahko imeli svoje podpisane bidone za vodo, ki jih bodo 
ob petkih nosili domov, 
- malicali bodo izmenično, in sicer po prvi šolski uri 1. r v učilnici in 4. 
r v jedilnici, po 2. šolski uri pa 2. r v učilnici,  3. in 5. r v jedilnici, 
- malico deli učiteljica oz. kuharica, 
- pred malico in po malici vsak učenec obriše svojo šolsko, v jedilnici 
pa kuharica, 
- učenci med odmori ne zapuščajo učilnic, 
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- šolskih pripomočkov si ne posojajo, 
- oddane/vrnjene pisne izdelke pobere/deli izključno učitelj.  

ČAS KOSILA - Učenci si pred kosilom umijejo roke v jedilnici pri tem jih nadzoruje 
dežurna učiteljica, 
- po vsaki skupini je vštet 10 minutni zamik za ponovno pripravo 
jedilnice, 
- pribor in kosilo bodo učenci dobili na pladnju, postreže jim ga 
kuharica,  
- mize  po vsaki skupini pobriše dežurna učiteljica. 

JV, OPB - Podaljšano bivanje se bo do 14.00 izvajalo v mehurčkih po 
posameznih oddelkih, po tej uri se bodo skupine združevale, 
- večji del aktivnosti se bo ob lepem vremenu izvajal na šolskem 
igrišču, šolskem dvorišču in vrtu, 
- koristile bomo tudi prostor pod Ribensko goro, 
- učenci bodo odhajali iz OPB ob točno določenih urah, ki so jih 
predhodno navedli starši, 
- v primeru, da starši ne bodo mogli po otroka ob določeni uri, to 
sporočijo na šolski mobitel, katerega bo imela učiteljica v OPB. 

SANITARIJE - V sanitarijah bo okno ves čas odprto, prav tako vrata, 
- vsaka učiteljica bo v svojem razredu vpeljala režim obiskovanja 
toaletnih prostorov in jih seznanila z ukrepi, ki se jih je potrebno 
držati v sanitarijah,  
- učiteljice bodo z medsebojnimi dogovori skušale preprečiti zastoje 
na poti v in iz stranišča,  
- tudi v sanitarijah je info grafika z nasveti o umivanju rok.  

SANITARIJE 
ZAPOSLENIH 

- Zaposlene bomo v naših sanitarijah smiselno upoštevale vse 
higienske ukrepe. 

OSTALI ŠOLSKI 
PROSTORI 

- Telovadnico bomo uporabljali, če zunaj zaradi vremenskih razmer 

ne bo mogoče izvajati pouka,  

- med skupinami se telovadnica prezrači,  

- učiteljica po koncu ure razkuži rekvizite,  

- v zbornici bomo poskrbele za priporočeno medsebojno razdaljo,  
- v knjižnico bodo vstopali učenci posamično po razredih. 

DNEVI DEJAVNOSTI, 
EKSKURZIJE, ŠOLE V 
NARAVI, PLAVALNI 
TEČAJ, KOLESARSKI 
IZPIT 

- Izvedli jih bomo po LDN-ju, če bodo predvidene destinacije varne in 
ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Skupine učencev bodo 
ločene.  

INTERESNE 
DEJAVNOSTI, OIP, NIP, 
UČNE SKUPINE, 
IUP, DSP 

- Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti ne izvajajo, 

- pri interesnih dejavnostih in neobveznih izbirnih predmetih se 

učence različnih oddelkov, ob upoštevanju socialne razdalje, lahko 

druži,  

- individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se 

izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje 
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širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla 

oseba na zadostni razdalji oz. z masko).  

GOVORILNE URE, 
RODITELJSKI SESTANKI 

- Uvodni roditeljski sestanki potekajo v šoli ob doslednem 

upoštevanju vseh higienskih ukrepov in po natančnem razporedu, 

- govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo (po 

telefonu ali preko MSTeams-ov, 

- v primeru govorilne ure v šoli se dosledno upoštevajo vsi higienski 

ukrepi in se  vodi  evidenca ter se o tem obvezno  obvesti vodstvo 

šole. 

DRUGO - Strokovni delavci vodijo seznam (Lopolis) prisotnih pri obveznem in 

razširjenem programu, 

- če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne 

počuti dobro, oz. pri učencu prepozna simptome in znake korona 

virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v garderobo in o tem 

obvesti starše oz. skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se 

prostor razkuži, 

- vodja šole o potrjenem primeru COVID-19 in o morebitnem delnem 

zaprtju šole seznani ravnateljico, le ta pa Ministrstvo za 

izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 

010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj tel. 01/58 63 900. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


