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PROTOKOL ZA STARŠE IN UČENCE  

od 1. do 5. razreda 

 

V šolo lahko pridejo samo zdravi otroci, katerih starši bodo podpisali izjavo. 

Otroci brez podpisane izjave ne bodo smeli v šolo. Izjavo dobite na spletni strani 

šole. Izpolnjeno lahko pošljete razredničarki, ki poučuje vašega otroka, lahko pa 

jo otrok v ponedeljek, 1. 6. 2020, ob prihodu v šolo odda razredničarki ali pa jo 

razredničarki pošljete po e-pošti. 

Otroci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne 

označbe).  

 

1. JUTRANJE VARSTVO: 

• VHOD B (poleg telovadnice) 

• Otroke od 6.30  pričaka učiteljica, ki je v JV 1 

• Otroci bodo počakali v avli do 7.30 

• Ob 7.30 učence v avli prevzamejo razredničarke, ki otroke pospremijo v 

matično učilnico 

 

2. PRIHOD V ŠOLO:  

• NIJZ priporoča, da otroci v šolo prihajajo peš ali z individualnimi prevozi brez 

združevanja otrok, samo izjemoma naj uporabljajo šolski avtobus. 

• Naprošamo vas, da otroci prihajajo v šolo čim kasneje. 

• Šola bo v času pouka zaklenjena. 

 

RAZRED VHOD 
URA 

PRIHODA 
DEŽURSTVO UČITELJ 

1. razred VHOD D 
zadaj pred kuhinjo 

leva vrata 

7.50 vzgojiteljice razredničarke 

2. razred 

 

VHOD B 
poleg telovadnice 

7.40 učiteljica 
dežurna v avli 

razredničarke 

3. razred VHOD C 
iz igrišča zadaj,      

mimo garderob 

7.40 razredničarke razredničarke 

4. razred VHOD D 
zadaj pred kuhinjo 

desna vrata 

7.45 razredničarke  razredničarke 

5. razred 

 

VHOD B 
poleg telovadnice 

7.50 učiteljica 
dežurna v avli 

razredničarke 

 
   

http://osfeng1.splet.arnes.si/files/2020/05/IZJAVA-18052020.pdf
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• Starši v šolo ne vstopate. Otrok vstopa v šolo skozi vhod, ki je zanj 

določen in ob predvideni uri (glej tabelo) oz. ob napovedani uri za JV.  

• Tudi na dvorišču šole je potrebno upoštevati razdaljo med osebami 1,5 do 2 

metra.  

• Učitelj prevzame otroka in ga pospremi do matične učilnice.  

• Garderobne omarice v tem času ne bodo v uporabi, otroci se bodo preobuvali 

v šolske copate pred učilnico, na za njih označenem mestu. 

   

3. ORGANIZACIJA POUKA:  

• Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj 

istega oddelka v matični učilnici.  

• Otroci od 1. do 5. razreda ne nosijo mask.  

• Prosimo vas, da otroci ne nosijo v šolo svojih razkužil. V šoli bomo poseben 

poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje 

rok z vodo in milom. 

• Otroci bodo vse naloge naredili v šoli, ničesar ne bodo nosili domov. 

• Vodo v bidonu ali plastenki z imenom, dodatna oblačila (prostore se bo 

pogosto zračilo), po potrebi tudi kapo in sredstvo za zaščito pred soncem (ker 

bo veliko dejavnosti potekalo zunaj). Starši bodite pozorni in dnevno 

preglejte telo otroka za zaščito pred klopi.  

 

4. PREHRANA: otroci bodo na šoli zaužili obroke malico, kosilo, popoldansko 

malico) glede na prijave pred zaprtjem šole. Morebitne sprememb javite na 

šolo 

 

5. ODHODI IZ ŠOLE: prevzem otroka pri VHODU C 

• Otroka starš prevzame pred vhodom C, v primeru slabega vremena pred 

vhodom B 

• Odhodi potekajo ob določenih urah, zato spoštovani starši, upoštevajte ure 

odhoda, ki ste jih napisali na prijavnico. 

• Učenci 5. razreda odhajajo domov po kosilu. Izjema so učenci vozači, 

ki počakajo v varstvu do odhoda avtobusa. 

URA UČITELJ 

13.00 Učiteljica PB po dogovoru 

14.00 Učiteljica PB po dogovoru 

15.00 Učiteljica PB po dogovoru 

15.30 Učiteljica PB po dogovoru 

15.45 Učiteljica PB po dogovoru 

 

• Odhodi domov bodo ob predvideni uri, in sicer ob 13.00, 14.00, 15.00 ali 

16.00.  
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• Učenci bodo iz šole odhajali skozi vhod C (pri garderobi na razredni stopnji).  

• Čez igrišče do ograje, ki šolo omejuje od parkirišča, jih bo pospremila 

učiteljica.  

• Starši boste otroka lahko prevzeli pri ograji, na šolsko igrišče starši ne smete 

vstopati. 

 

6. AVTOBUSNI PREVOZI:  

• Avtobusi bodo zjutraj in po pouku vozili po običajnem urniku na vseh 

relacijah. Med prevozom morajo učenci upoštevati navodila prevoznika. 

 

P O M E M B N O :   

 

Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi (povišana telesna temperatura, 

kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, driska oz. bo 

potrjena okužba s SARS-CoV-2 ali pri osebi, ki z otrokom biva v istem 

gospodinjstvu, mora otrok ostati doma, starši pa morajo o tem obvestiti 

razrednika. 
 
 
 

Protokol je bil 30. 5. 2020 objavljen na spletni strani šole in poslan vsem delavcem 
šole po spletni pošti. 

 
 

 
 
Nova Gorica, 30. 5. 2020                                                 Pomočnica ravnatelja: 

                                                                               Andreja Glavan Podbršček 
 
 
 
 


