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PROTOKOL za izvajanje pouka v OŠ Vitanje (po »modelu B«)  

ob vračanju v šolo – 22. februar 2021  

1. Ob prihodu  Vas bo pričakal nekdo od zaposlenih, ki  Vas bo usmeril k vhodu. 

Upoštevajte priporočila NIJZ (varnostna razdalja idr.).  

2. Izvedba pouka za učence bo potekala po učilnicah: 

a)  1., 2., 3., 4., 5. razred v matičnih učilnicah;  

b)  6. razred v učilnicah TJA (spodaj) in TIT; 7. a v učilnici TJA (zgoraj); 7. b v učilnici 

SLJ (zgoraj); 8. razred v učilnicah BIO in SLJ (spodaj); 9. razred v učilnicah MAT in 

GEO. Dejavnosti bodo potekale v istem prostoru znotraj iste skupine.  

Učenci 1. a, b in 2. razreda vstopajo pri glavnem vhodu in gredo v svojo garderobo 

(levo). 

Učenci 3. razreda vstopajo pri vrtčevskem vhodu v šolo in imajo garderobo pred 

razredom. 

Učenci 4. in 5. razreda vstopajo pri glavnem vhodu in gredo v svojo garderobo (desno). 

Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo pri vhodu predmetne stopnje in uporabljajo svoje 

omarice. V garderobi se zadržujejo čim krajši čas. 

3. Ob prihodu v učilnico si učenci temeljito umijejo ali razkužijo roke. Po potrebi uporabe 

razkužila prej, bodo ta nastavljena tudi na vidnih mestih ob vstopu v šolo in na hodnikih. 

Učenci v učilnici sedejo na označeno mesto. 

4. Učenci morajo imeti s sabo svoje učne potrebščine, saj si jih med sabo ne posojajo. 

Gradiva v razredu razdeljuje in pobira učitelj. Vsa ostala navodila dobijo učenci od 

učitelja v razredu.  

5. Učenci malicajo v razredu. Roke si umijejo pred in po obroku, prav tako si bodo 

razkuževali mizo. Prostor se bo tudi pogosto zračil (toplejša oblačila). 

6. V času odmorov, uporabe sanitarij in v jedilnici (zajtrk, kosilo) se bodo upoštevala 

priporočila NIJZ. 

7. Po končanem pouku bodo učenci iz šole izstopali z upoštevanjem priporočil NIJZ. 

Priporočila NIJZ veljajo tudi pri šolskem prevozu. Na prevoz bodo učenci počakali na za 

to določenem mestu, pod nadzorom učitelja. 

 


