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Protokol za izvajanje obveznega in razširjenega programa
V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni. Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo
predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli. Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje
rok. Nošenje maske in druge ukrepe – samotestiranje pa določa trenutno veljavni Odlok.
Učenci kirurške maske in teste za samotestiranje prinesejo od doma.
Učenci v šoli ne uporabljajo copat in garderobnih prostorov.
Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, ali prepozna znake
bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše, ki učenca v čim krajšem času
prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2, so starši dolžni obvestiti šolo, ki
sprejme nadaljnje ukrepe.
Učenci so v času pouka v svoji matični učilnici, ki se večkrat prezrači in razkužuje. Za
preprečevanje stikov med razredi, učenci in učitelji upoštevajo urnik odmorov in prostor, ki je
predviden. Pouk športa bo v času toplega vremena potekal na prostem.
Učitelji natančno vodijo evidenco udeležbe učencev pri podaljšanem bivanju, pouku obveznih
izbirnih predmetov (IP), neobveznih izbirnih predmetov (NIP) ter v učnih skupinah. Učence
tretje učne skupine prevzame učitelj v matični učilnici in jih pospremi do učilnice, kjer se izvaja
pouk:
- angleščina v učilnici LV_2 (Prade) ter kabinet45 (Sv. Anton)
- slovenščina v knjižnici (Prade in Sv. Anton)
- matematika v učilnici TH_M (Prade) ter KAB_JED (Sv. Anton)
Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk športa poteka v obdobju
lepega vremena na prostem (okolica šole, igrišče, …), kasneje pa v telovadnici brez mešanja
skupin učencev iz različnih razredov.
Učenci pojedo malico v svoji matični učilnici; predhodno je potrebno poskrbeti za razkuževanje
klopi. Učenci kosijo v šolski jedilnici po urniku kosila.
Učenci si šolskih potrebščin med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo
obvezno razkužijo. V 1. VIO to naredi učiteljica. Šolske torbe bodo prvošolci puščali v šoli in
jih odnašali domov ob petkih.
Pri udeležbi na dogodkih se razredi ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna
razdalja (1,5 metra do 2 metra). Ekskurzije in dnevi dejavnosti se izvajajo odvisno od razmer
na destinaciji ali se izvajajo na šoli.
Varstvo vozačev je organizirano tako, da za varno razdaljo in čakanje poskrbi več dežurnih
učiteljev. Ti poskrbijo za odhod na avtobus ter odhod učencev iz šole. Dežurni učitelji so
odgovorne osebe za stike s starši in obiskovalci (podajajo potrebne informacije, opozarjajo na
upoštevanje priporočil za preprečevanje širjenja okužb, …). Za prevzem otroka v podaljšanem
bivanju bodo na voljo številke mobilnih telefonov, ki so objavljene v prilogi 2 ter ob vhodu v
šolo.
Učenci vozači morajo na avtobusu obvezno nositi zaščitno masko.

Higienska priporočila za učence prilagajamo skladno z ukrepi in omejitvami COVIDsledilnika: https://covid-19.sledilnik.org/sl/restrictions.
Za učitelje in druge strokovne delavce v učilnici je priporočljiva uporaba mask. V skupnih
prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci od 6. razreda
dalje. Individualna in skupinska pomoč se izvaja za učence istega razreda pri upoštevanju
higienskih priporočil.
Govorilne ure, roditeljski sestanki ter sestanki zaposlenih potekajo pretežno na daljavo oziroma
po telefonu ali prek videopovezav.
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