
PROTOKOL  HIGIENSKIH UKREPOV NA MATIČNI ŠOLI DOBRAVLJE 
za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19 

(povzetek za učence) 
 

 
 
 
PRIHOD V ŠOLO  

- Razredi so ločeni v 4 skupine kot je to običajno pri pouku MAT, SLJ in TJA. Skupine se 

ne mešajo med seboj. Imajo različne časovne odmore med seboj, učitelj skupine med 

odmorom ne zapušča, dokler ne pride drugi učitelj. Skupine preživljajo odmore na 

točno določenih površinah in uporabljajo njim določene sanitarije. 

- Izjema so izbirni predmeti, kjer bodo učenci iz več skupin, v tem primeru bo razdalja 

med njimi še večja, je pa število učencev zelo majhno. Učitelj izbirnega predmeta sam 

določi sedežni red v učilnici.  

- Zjutraj bodo na vhodih pred šolo dežurni strokovni delavci po razporedu od 7.00 

naprej. Njihova naloga je, da učence opozorijo na priporočeno medsebojno razdaljo 

1,5 do 2m. Ob lepem vremenu se vstop v prostore šole prične ob 7.20. V primeru dežja, 

se vstop v prostore prične ob prihodu učencev.  

- Dežurnemu učitelju na vhodu predajo s strani staršev podpisano izjavo, da so zdravi. 

- Učenci vstopajo v šolo posamezno s primerno razdaljo. 

- Pred vstopom v prostore šole si nadenejo masko/ruto/šal tako, da je pokrit predel od 

nosnega korena do pod brade, med nošenjem se maske ne dotika. 

- Za masko oziroma drugo zaščito učenci poskrbijo sami. 

- V učilnicah učenci ne nosijo mask/rut/šalov, morajo pa si jih nadeti, ko se gibljejo po 

šoli izven učilnice, ki jim je dodeljena. 

- V učilnicah so lahko obuti. Garderobe so zjutraj zaklenjene. 

- Pred učilnico jih počaka učitelj, ki je na urniku prvo šolsko uro. Učence opozori na 

sedežni red in na razkuževanje rok. 

- Pred vstopom v učilnico si učenci razkužijo roke. 

- Med poukom sedijo na svojem označenem mestu in se ne sprehajajo naokrog, učilnice 

ne zapuščajo. 

- Vsaka skupina uporablja določene in označene sanitarije, na sanitarije odhajajo učenci 

ločeno. 

- V času pouka lahko učitelj dovoli učencu, da odide v garderobo po osebne stvari, 

vendar samo prvi dan in posamezno po določenem urniku. 

- Učenci se ne dotikajo predmetov v učilnici in ne uporabljajo računalnikov.  

- Učenci ne odpirajo oken in vrat v učilnici. 

- Med seboj si ne izmenjujejo ali izposojajo šolskih  pripomočkov in drugih predmetov. 

- Torbe in druge stvari puščajo v šoli. 

- S seboj prinesejo učenci plastenke z vodo, da čim manjkrat uporabljajo pipe. S seboj 

prinesejo tudi dodatna oblačila, saj se bo veliko zračilo. 

- Dežurni učencev ni. 

 



 
UČITELJI: 

- Ob vstopu v šolsko avlo si zaposleni razkužijo roke in nadenejo masko. 

- NIJZ priporoča, da vsi zaposleni v objektu nosijo maske. 

- Učitelji, ki imajo na urniku prvo uro pouka izvajajo jutranje dežurstvo pred razredom. 

- Dodatni učitelji oziroma drugi zaposleni dežurajo ob vhodih. 

- Dodatni učitelji ob vhodu v ponedeljek zjutraj preverijo prisotnost učencev po 

skupinah. Učenci jim predajo s strani staršev podpisane izjave, da so zdravi. V kolikor 

učenci te izjave nimajo, dežurni učitelj naredi uradni zaznamek. 

- Najprej prezračijo učilnice.  

- Učence pričakajo pred učilnico in so pozorni na to, da si učenci razkužijo roke, ter da 

se usedejo na označeno mesto.  

- Ko so vsi učenci zbrani, lahko zaprejo vrata in jih po koncu učne ure odprejo. Vrata 

lahko ostanejo tudi odprta. 

- Med poukom ostanejo okna odprta, če je to le mogoče glede na vremenske razmere. 

Učitelji skrbijo, da se učilnica med odmorom prezrači. Okna in vrata lahko odpirajo 

samo učitelji. 

- Pred malico učitelji dajo navodila, da učenci razkužijo klopi s papirnatim robčkom. 

Razkužilo jim na klop razprši učitelj. Enak postopek se odvije po končani malici.  

- Učenci si pred malico tudi umijejo roke z milom v skladu s higienskimi priporočili.  

- Malico učencem razdeli učitelj. Pred tem si razkuži roke. Malico kuharice zavijejo v 

serviet.  

- Malico jim pred učilnico prinese gospodinja. Po malici pride ostanek iskat gospodinja, 

v kuhinjo jo lahko odnese tudi učitelj, ki je zaključil pouk. 

- Odmore lahko učenci preživijo zunaj, pri tem pazijo na razdaljo. Vsaka skupina ima 

določeno mesto, kjer lahko preživlja odmore. Pred ponovnim vhodom v šolo, si 

ponovno razkužijo roke. 

- Higiena rok je ves čas na prvem mestu. Na higieno in razdaljo opozarjajo učence tudi 

infografike po šoli in učilnicah. 

- Računalnik lahko v učilnici uporablja samo učitelj. 

- Ko pride drugi učitelj v razred, tipkovnico, ekran,računalnik in kateder razkuži s 

higienskim robčkom, ki je za to pripravljen v učilnici. Pri uporabi so previdni, da 

izvlečejo samo en robček, da se drugi ne izsušijo. 

- Učitelj učilnico zapusti, ko v razred pride drugi učitelj. 

- Učenci niso nikoli sami. 

- V telovadnici so garderobe in sanitarije zaprte. Učenci jih ne uporabljajo. Pouk športa 

in izbirnih predmetov se glede na vreme in možnosti izvaja na zunanjih površinah.  

- Skupine učencev spremi v telovadnico ali na igrišče učitelj športa. 

 
 
HIGIENA NA ŠOLI: 

- Čiščenje se izvaja v skladu s priporočili NIJZ. 

- Dopoldan čistilka na šoli dodatno razkuži pipe, kljuke, WC školjke, kotličke, stopniščne ograje 

in druge površine. 



 
KOSILO 

- Na kosilo odhajajo učenci ločeno po skupinah. 

- Učenci ohranjajo priporočeno razdaljo. 

- Učenci lahko sedijo samo na označenih mestih. 

- Potem pomočnica kuharja razkuži mizo in stol. 

 

 

VARSTVO VOZAČEV IN AVTOBUSNI PREVOZI  

- Varstvo vozačev izvajajo učitelji po urniku.  

- Skupine ostajajo iste in se ne mešajo.  

- Na avtobus čakajo na določenih mestih po skupinah. Pazijo na ustrezno razdaljo 1,5 – 

2 m. 

- Ko pride avtobus jim učitelj dovoli, da vstopijo. 

- V avtobus vstopajo posamično z razdaljo 1,5 – 2 m. 

- Pred vstopom v avtobus si razkužijo roke in nosijo masko. Enako velja za jutranje 

prevoze ob prihodu v šolo. 

 

PEDAGOŠKO DELO 
- Se izvaja po priporočilih in smernicah Zavoda za šolstvo. 

- Velik poudarek je na higieni.  

- Organizacije urnika je narejena tako, da je na dan manj predmetov. Učitelji načrtujejo 

delo postopno in po korakih. Načrtuje se preverjanje usvojenega znanja v času 

izobraževanja na daljavo in ocenjevanje in zaključevanje ocen. 

INFORMIRANJE 
- Učenci so seznanjeni z dopisom razrednika preko e-sporočil v spletnih učilnicah ter na 

spletni strani šole. 

- V vseh učilnicah so izobešeni urniki in razporeditve skupin (prostor za preživljanje 

odmora, sanitarije). 

- Razporedi skupin se nahajajo tudi na vseh oglasnih deskah. 

- Na vseh oglasnih deskah, v učilnicah in  sanitarijah se nahajajo infografike, ki opozarjajo 

na higienske ukrepe.  

 
          
        Mirjam Kalin, ravnateljica 
 
 
 
Dobravlje, 22. 5. 2020 

 

 

 


