PROTOKOL IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI
SKLADNO S HIGIENSKIMI PRIPOROČILI ZA IZVAJANJE POUKA V RAZMERAH,
POVEZANIH S COVID-19
UČENCI – prihod v šolo med 7.00–7.25, učenci jutranjega varstva pa lahko od 6.30 naprej.
1. Učenci prihajajo v šolo zdravi, brez znakov bolezni, še posebej povezane s covid-19.
2. Prihod v šolo:
-

Učenci OD 1. DO 5. RAZREDA vstopajo NA JUŽNI STRANI ŠOLE –
RAZREDNA STOPNJA, in sicer posamično – brez spremstva staršev,
upoštevajo medosebno razdaljo od 1,5 metra do 2 metrov. V garderobi se
preobujejo v copate in odložijo jakne. Na straniščih v prvem nadstropju razrednega
pouka si umijejo roke in nadaljujejo pot v matične učilnice. Učenci 5.
razreda si roke umijejo v prvem nadstropju predmetne stopnje.

-

Učenci OD 6. DO 9. RAZREDA vstopajo NA SEVERNI STRANI ŠOLE –
PREDMETNA STOPNJA, in sicer posamično, upoštevajo medosebno razdaljo
1,5 metra do 2 metrov. V garderobi se preobujejo v copate in odložijo jakne. Na
straniščih v pritličju si umijejo roke in nadaljujejo pot v matične učilnice.

-

Učenci na PŠ Kapele: vstopajo v šolo na GLAVNEM VHODU, in sicer posamično
– brez spremstva staršev, upoštevajo medosebno razdaljo od 1,5 metra
do 2 metrov. V garderobi se preobujejo v copate in odložijo jakne. Na straniščih v
pritličju si umijejo roke in v avli počakajo na označenih mestih na
učitelja.

3. V času pouka so šolska vrata zaklenjena, za to poskrbi dežurni učitelj. Na matični šoli
bo vstop omogočen na južni strani, s pritiskom na tipko ob vratih.
4. Vsi ostali obiskovalci šole vstopajo v šolo po predhodni najavi in ob upoštevanju
ukrepov.
5. Pouk za vse učence poteka v matični učilnici.
1.–5. razred: 1. A prvo nadstropje druga učilnica levo, 2. A prvo nadstropje druga
učilnica desno, 3. A prvo nadstropje prva učilnica desno, 4. A prvo nadstropje na
predmetni stopnji v učilnici SLJ in 5. A prvo nadstropje na predmetni stopnji učilnica
NEM.
6.–9. razred: 6. A v učilnici BIO, 7. A v učilnici TIT, 7. B v učilnici LUM, 8. A v učilnici
ZGO, 9. A v učilnici MAT, 9. B v učilnici TJA.
6. Učenci do vključno 5. razreda ne nosijo mask. Ostali učenci vstopajo v šolo z
masko, ravno tako se po hodniku gibljejo z maskami. V razredu so lahko
brez maske, če gre za isto skupino in je zagotovljena medosebna razdalja
od 1,5 metra do 2 metrov. Ukrep bo veljal do uradnega preklica.

7. Pri vhodu v učilnico so vrata odprta in se ne dotikajo kljuk, vrat za seboj ne
zapirajo.
8. Učenci si med seboj ne posojajo učil in učnih pripomočkov oz. jih pred uporabo
razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj.
9. Učenci imajo malico v razredih, hrano jim delijo učitelji. Pred malico si operejo roke in
pripravijo pogrinjek. Po malici si operejo roke.
10. V času odmorov učenci ne zapuščajo razreda, na stranišče hodijo posamično.
11. Učenci prvega VIO imajo kosilo v razredu.
12. Kosilo za drugo in tretjo VIO bo v jedilnici, sedijo na mestih, ki so označena na
medosebni razdalji. V jedilnico prihajajo posamično po urniku. Pred kosilom si umijejo
roke, ravno tako po kosilu.
13. Odhod na stranišče: posamično in ob upoštevanju medosebne razdalje ter obvezno
umivanje rok po uporabi.
14. Odhod domov:
- Odhod po zaključku pouka: po zaključku zadnje šolske ure starši učence
počakajo pred vhodom (če je za učence tako določeno).
- Odhod po kosilu ob 12.20: starši počakajo pred vhodom v šolo.
- Učenci vozači v spremstvu učitelja zapustijo šolo in se napotijo na določeni
medosebni razdalji do avtobusnega postajališča.
- Učenci OPB pridejo pred šolo ob določenih urah, in sicer ob 14.30,
15.00, 15.30, 16.00.

UČITELJI
1. Učitelji prihajajo v šolo zdravi, brez znakov okužbe virusa covid-19.
2. Učitelji in vsi ostali delavci šole nosijo zaščitne maske v skupnih prostorih, razen v
razredu, ko je zagotovljena medosebna razdalja od 1,5 metra do 2 metrov.
3. Opozarjajo otroke na higieno kašlja, higieno rok in medosebno razdaljo.
4. Učitelji naj ne zapuščajo učilnic – v učilnici naj bo vedno prisoten nekdo od osebja. Na
predmetni stopnji v razredu med malico ostane učitelj, ki je poučeval v razredu pred
malico. Učitelj pred in po malici razkuži mize in razdeli malico učencem.
5. Učitelj, ki je prisoten v razredu, med odmori opozarja, da učenci držijo
primerno medosebno razdaljo. Vrata zapre učitelj in kljuko takoj za seboj
razkuži.
6. Dežurni učitelj skrbi za varen vstop otrok v šolsko stavbo, v času odmorov skrbi za red
na hodnikih. Kot zaščitno opremo učitelji nosijo masko, priporočeno je dosledno
umivanje rok in tudi uporaba razkužilnih sredstev.
7. V vsaki učilnici je na razpolago razkužilo za mizice in roke, vendar mora biti shranjeno
izven dosega otrok. Otroci uporabljajo samo vodo in milo.
8. Poskrbijo za ustrezne plakate, kjer je prikazan pravilen način umivanja rok in higiena
kašlja.
9. Vodijo nadzor nad umivanjem rok. Večkrat na dan – po vsaki šolski uri temeljito
prezračijo razrede, zračijo tudi v času rekreativnega odmora.
10. Poskrbijo, da se učenci v času rekreativnega odmora in gibanja izven učilnic držijo
medosebne razdalje.
11. Garderobe v telovadnici se pred vsako skupino očistijo in razkužijo.
12. Poskrbijo za ustrezno razdaljo med učenci, ko le-ti zapuščajo razrede, gredo na kosilo
ali na prosto, in skrbijo za red v garderobi, ko skupinsko zapuščajo šolsko stavbo.
13. Učitelj vodi natančno evidenco udeležencev učencev pri pouku v učnih skupinah.

14. Pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med
seboj, med njimi naj bo zagotovljena ustrezna razdalja (od 1,5 metra do 2 metrov).
15. Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na
destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin
učencev.
16. Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec
šole. Če to ni izvedljivo, mora biti med učenci različnih razredov v učilnici ves čas
zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metrov, sede najmanj
1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice.
17. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju
vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci
istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko). Medvrstniška pomoč se
lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo.
18. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo – po telefonu ali preko video
povezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju
vseh higienskih ukrepov. Enako naj v največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih.
Če potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter
uporabe maske, upoštevajo naj navodila medicine dela.
STARŠI
1. Učence pripeljejo do vhoda, starejši učenci pa naj iz parkirišča pridejo do šole
samostojno.
2. Starši učence po zaključku dejavnosti v šoli počakajo pred vhodom v šolo ali pa na
parkirišču.
3. Z otrokom se vnaprej dogovorijo o načinu prihoda in odhoda v šolo.
4. Učitelji s starši vodijo stike po e-pošti in preko telefona, za morebitne posamične
medsebojne osebne stike z učitelji naj se le-ti predhodno najavijo. Starši v stiku z
učiteljem v šolski stavbi nosijo zaščitno masko.
5. Sporočila učiteljem posredujejo elektronsko ali po telefonu.
6. Starši ob pojavu znakov bolezni učenca odpeljejo domov.
7. Ob morebitni potrditvi s COVID-19 obvezno obvestijo šolo.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
1. Fizični obisk šolske knjižnice v času razmer povezanih s covid-19 ne bo mogoč.
2. Vrnjena gradiva učenci oddajo v poseben zaboj pred knjižnico.
3. Seznam gradiv za izposojo učenci napišejo na list in ga oddajo v poseben zabojček ali
posredujejo po e-pošti.
4. Učenci novo izposojena gradiva prevzamejo na označenem delu pred knjižnico.
5. Vrnjena gradiva bodo na razpolago po 3 dneh.

PREVOZ S ŠOLSKIM AVTOBUSOM
1. Učenci na šolski avtobus vstopajo na zadnjih vratih in tu tudi izstopajo.
2. Na avtobus vstopajo z maskami ne glede na starost učencev.
3. Ob vstopu na avtobus si lahko razkužijo roke.

RAVNANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO
1. Učenca se takoj odpelje v prostor za izolacijo – predvidoma v kabinet FIZ in LUM, na
PŠ Kapele pa v kabinet ŠPO – in obvesti starše, ki ga odpeljejo domov.
2. Ob morebitnih znakih okužbe naj učenec ne glede na starost nosi masko.
3. Zaščitne maske za zaposlene so na razpolago v tajništvu, na PŠ Kapele pa v zbornici.
4. V PRIMERU POTRJENE OKUŽBE S STRANI ZAPOSLENIH ALI UČENCEV
JE OBVEZNO O TEM OBVESTITI RAVNATELJA, KI O POJAVU OKUŽBE
OBVESTI NIJZ.

