
ŠOLSKI RED  
Na podlagi priporočil NIJZ in MIZŠ ravnatelj OŠ Davorina Jenka Cerklje mag. Boštjan Mohorič na Gorenjskem od 14. 9. 2020 dalje odreja: 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
V šolo prihajajo samo zdravi učenci. V primeru, da učenec zboli za COVID 19, o tem starši obvestijo ravnatelja šole. Starši 1. - 3. razreda upoštevajte 
priporočila pediatrov https://zzp.si/ 
 
Higiena rok in zlasti izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami je pomembna za preprečevanje posrednega stika z virusom.  
 
Vzdrževanje primerne razdalje 1,5 m med učenci in zaposlenimi je ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa. 
 
Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni. 
 
Učenci  od 6. leta dalje v šoli nosijo maske, v učilnici jih lahko odložijo. V primeru, da učenec pozabi masko doma, jo lahko dobi pri vhodu v šolo pri dežurnem 
učitelju. 
 
Za  pomoč se učenec obrne na dežurnega učitelja ali razrednika. 
 
Vstop v šolo je dovoljen učencem, zaposlenim in v izjemah staršem:  

• prihajanje in odhajanje v šolo z učencem 1. razreda, 
• individualno le po vnaprejšnjem dogovor z delavci šole. Starši imajo stik z učitelji preko telefona številki:  04/25 26 010, ali 031/376-392 (e-pošte, 

video klicev… 
• Učenci 2. in 3. razreda na starše ob dogovorjen uri počakajo v avli šole. 
• Učenci 4. in 5. razreda na starše ob dogovorjeni uri počakajo pri vhodu v športno dvorano.   

Podružnična šola Zalog:  
Učenci od 2. do 5.razreda na starše počakajo ob dogovorjeni uri pri vhodu ali pokličejo po telefonu. ( Tel. št.: 04/2526 030, 
Tel. št. (Podaljšano bivanje): 031 351 406) 

 

https://zzp.si/


Druge osebe v šolo lahko vstopajo le posamezno. Za vstop se individualno dogovorijo s tajnico šole po tel. 04/ 25 26 010. Vstop v šolo je dovoljen samo ob 
uporabi zaščitne maske, ki so si jo obiskovalec priskrbi sam. Pri vhodu si morajo razkužiti roke. 
Podružnična šola Zalog: 
         Za vstop se individualno dogovorijo po telefonu. Vstop v šolo je dovoljen samo ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo obiskovalec priskrbi sam. Pri 
         vhodu si morajo razkužiti roke. 
 
Pouk in dnevi dejavnosti se izvajajo po urniku v matičnih učilnicah in načrtu dni dejavnosti ob upoštevanju varnostnih ukrepov. 
Dopolnilni in dodatni pouk se izvaja po urniku v šoli ali na daljavo. Učenci bodo o tem obveščeni.  
Izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti in interesne dejavnosti se v septembru 2020 izvajajo po urniku za posamezen razred ali na daljavo. Učence tem 
seznani učitelj predmeta oz. interesne dejavnosti. 
Podaljšano bivanje se izvaja po urniku, dežurno varstvo v PB pa od 16.10 do 16.40 ure. 
Interesne dejavnosti se izvajajo od 1. 10. 2020 dalje. Urnik bo objavljen na spletni strani šole. 
 
V primeru, da učitelj v času bivanja v šoli pri učencu opazi znake bolezni COVID 19, takoj pokliče pomočnici ravnatelja, ki obvestita starše. Otrok na starše 
počaka v spremstvu v izoliranem prostoru. 
 

PROTOKOL PRIHODA  V ŠOLO in ODHODA IZ ŠOLE 
• Učenci prihajajo in odhajajo iz šole peš, z avtobusom ali individualnim prevozom s strani staršev. 
• Učenci v šolo vstopajo in izstopajo posamično in na različnih vhodih, pri tem upoštevajo 1,5 metrsko medosebno razdaljo: 

1. do 3. razred: glavni vhod, 
4. do 6. razred vhod pri športni dvorani, 
7. do 9. razred: vhod pri športni dvorani. 

• Zjutraj je vstop v šolo mogoč samo za učence. Izjema so učenci 1. razreda, katere starši lahko pospremijo do učilnice ob upoštevanju varnostnih 
ukrepov. Ostali starši se od svojega otroka poslovite pred vhodom v šolo in ga prepustite dežurni osebi, ki ga bo usmerila v učilnico. 

Podružnična šola Zalog:  

Starši učencev od 1. do 5. razrdea se od svojega otroka poslovite pred vhodom v šolo, učenec gre samostojno do garderobe, se preobleče in preobuje 
ter gre v varstvo vozačev. 

• V šolo prihajajo učenci  10 minut pred začetkom pouka, izjeme so tisti, ki so vključeni v JV, VV. 
• Masko si učenec nadene pred vstopom v šolsko stavbo.  

GARDEROBE: 
Učenci uporabljajo običajne garderobe in pazijo na varno razdaljo. Učenci od 1. do 9. razreda v garderobah nosijo maske. 



ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA V ŠOLI 

JUTRANJE VARSTVO 
IN 

VARSTVO VOZAČEV 
 

Jutranje varstvo (samo za 1. razred): 
JV1( 1.a in prva polovica 1.c): 6.20 - 8.15, učilnica 102, 
JV2 (1.b in druga polovica 1.c): 6.20 - 8.15, učilnica 103 in učenci 2. razreda, ki tako varstvo potrebujejo. 
 
Varstvo vozačev (2.  r): 
6.30 - 8.15, učilnica 106. 
 
Varstvo vozačev ( 3. r): 
7.30 - 8.15, učilnica 100. 
 
Varstvo vozačev (4. in 5. r): 
7.30 - 8.15, učilnica 118. 
 
Varstvo vozačev (6. do 9. r): 
7.30 - 8.15, učilnica 310. 
 
Podružnična šola Zalog 
Jutranje varstvo (samo za 1. razred): 6.20 - 8.15, učilnica 1.e 
Varstvo vozačev (2. r): 7.30 - 8.15, učilnica 1.e. 
Varstvo vozačev (3.,4.,5. r): 7.30 - 8.15, učilnice3.e, 4.e, 5.e. 
 
Veljajo pravila obnašanja v učilnici. 
Učilnica se po končanem JV/VV izprazni, prezrači in razkuži. V primeru večjega števila učencev v skupini, se bo dodala 
nova skupina. 
 
 

POUK 

Pouk poteka za vse učence v matičnih učilnicah. 
 
Vrata učilnice so odprta 10 minut pred začetkom pouka, tekom celotnega šolskega dne. Ob vstopu v učilnico si učenec 
najprej umije roke. 
 



 Učenci s pomočjo učitelja skrbijo za varno razdaljo med njimi  1,5 m pri pouku v učilnici ali pri pouku na zunanjih 
površinah. 
 
Kljuke se večkrat dnevno obrišejo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % 
alkohol). 
 
Za razkuževanje kljuk bo dopoldan skrbela tudi čistilka.  
 
Učenec na začetek pouka počaka v svoji klopi. Po vsaki uri se učilnica prezrači (na stežaj odprta okna) 5 do 10 min. 
 
Spodbuja se pouk v naravi oz. na zunanjih površinah.  
 

  
HODNIK 

Po hodniku učenci hodijo v maskah in v čim večji meri upoštevajo varnostno razdaljo. 
 
Učenci se na hodnikih ne zadržujejo. 

PODALJŠANO BIVANJE 
 

 

Urnik delovanja posameznega oddelka je  objavljen v avli šole. 
 
Veljajo pravila obnašanja v učilnici. 
 
Učilnica se po končanem PB izprazni, prezrači in razkuži. 
 
Po učence 1. razreda do učilnice lahko prihajajo starši. 
 
Učenci 2. in 3. razreda na starše ob dogovorjen uri počakajo  v avli šole. 
 
Učenci 4. in 5. razreda na starše ob dogovorjeni uri pri vhodu v športno dvorano. 
 
Podružnična šola Zalog: 
 
Po učence 1. razreda do učilnice lahko prihajajo starši. 
 
Učenci od  2. do 5. razreda na starše ob dogovorjen uri počakajo pred vhodom šole. 
 



 
AVTOBUS 

 

 
 

Avtobusi vozijo po običajnem voznem redu, ki je objavljen na spletni strani šole. 
 
Učenci na avtobus vstopajo in izstopajo v varni razdalji. 
 
Upoštevajo bonton ter navodila voznika in priporočila NIJZ na avtobusu. 
 
Odhod na avtobus spremlja dežurni učitelj. 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 
 

 

Učenec skrbi za urejenost šolskih potrebščin in jih redno prinaša v šolo. 
 
Šolskih potrebščin in pripomočkov si med seboj učenci ne izmenjujejo in ne izposojajo.  
 

PREHRANA 
 

 

Pred vsakim obrokom si učenec skrbno umije roke z milom in vodo. 
 
ZAJTRK 
Zajtrk imajo učenci v času jutranjega varstva v jedilnici.  
Podružnična šola Zalog: 
Zajtrk imajo učenci v času jutranjega varstva v učilnici 1.e razreda.  
 
MALICA 
Potekala bo v učilnici, hrano razdeli učitelj od klopi do klopi, o izjemah so učenci obveščeni( malica poteka v jedilnici). 
Pred in po končani malici si učenci in učitelj umijejo roke z vodo in milom. 
Učenci med malico ne zapuščajo učilnic.  
Čas malice: 
1.r: 9.05, malico jim osebje iz kuhinje pripelje do učilnice, 
2. r: 9.55, malico jim osebje iz kuhinje pripelje do učilnice, 
3. r: 9.50, po malico odidejo dežurni učenci in jo prevzamejo v jedilnici. 
4. in 5. r: 9.55, po malico odidejo dežurni učenci in jo prevzamejo v jedilnici. 
6. in 7.r : 10.50, po malico odidejo dežurni učenci in jo prevzamejo v jedilnici. 



8. in  9.r: 10.55, po malico odidejo dežurni učenci in jo prevzamejo v jedilnici. 
 
Podružnična šola Zalog: 
1.r: 9.05, malico jim osebje iz kuhinje pripelje do učilnice, 
2. r: 9.45, po malico odidejo dežurni učenci in jo prevzamejo pred kuhinjo, 
3. r: 9.50, po malico odidejo dežurni učenci in jo prevzamejo pred kuhinjo. 
4. in 5. r: 9.55, po malico odidejo dežurni učenci in jo prevzamejo pred kuhinjo. 
 
Priprava na malico: 

• svojo klop učenec obriše s papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 80% etanol), 
• naredi pogrinjek s brisačko za enkratno uporabo, 
• pred nadaljevanjem pouka postopek ponovi. 

 
KOSILO 
Kosilo bo potekalo po vnaprej določenem razporedu, ki je objavljen pred jedilnico. Učence na odhod na kosilo počakajo v 
učilnici z učiteljem. Na šolskem hodniku učenci na kosilo lahko stojijo le na črtah, ki so zarisane. Zadrževanje v skupinah 
ni dovoljeno.  
Učenci si morajo pred in po končanem kosilu umiti roke z vodo in milom.  
Za tiste učence, ki bodo imeli kosilo v učilnici, glede delitve in higiene veljajo ista pravila kot pri malici. 
Med čakanjem na kosilo v jedilnici učenci držijo varno razdaljo. Držijo se označb na hodniku.  
V jedilnici bo pladenj in pribor delila učiteljica PB. 
 
Podružnična šola Zalog: 
1.r: 12.05 ali 12.45, kosilo jim osebje iz kuhinje pripelje do učilnice, 
2.r: 12.05 ali 12.55., po kosilo odidejo dežurni učenci in ga prevzamejo pred kuhinjo, 
3.r: 12.10 ali 13.00, po kosilo odidejo dežurni učenci in ga prevzamejo pred kuhinjo. 
4. in 5. r: po končanem pouku odidejo na kosilo v jedilnico. 
 
POPOLDANSKA MALICA 
Učitelj podaljšanega bivanja popoldansko malico prevzame v času kosila v jedilnici. 
 
 
 



TOALETNI PROSTORI 
 
 

Poskrbeti je potrebno, da na stranišču ne nastaja gneča.  
Iz vsake skupine gre na stranišče le en učenec. 
V toaletnih prostorih učenci nosijo maske. 
Učenci na prosto stranišče čakajo na hodniku. Upoštevajo zarisane črte. 
Po vsakem obisku stranišča sledi temeljito umivanje rok. 
Vsak učenec poskrbi, da stranišča ostanejo čista. 
Čistilka stranišče vsako uro razkuži (pipe, kljuke, školjka.) 

STIK Z OSTALIMI  
DELAVCI ŠOLE 

TAJNIŠTVO 
Učenci v tajništvo ne vstopajo. 
Prijave in odjave na kosilo se opravljajo preko eA ali telefonsko. 
 
SVETOVALNA SLUŽBA 
Delavke ŠSS bodo dosegljive  v svojih prostorih. Učenci v pisarno svetovalne delavke vstopajo individualno in v maskah. 
 
KNJIŽNICA 
Pravila delovanja šolske knjižnice so objavljena na vratih knjižnice. 
 
ČISTILKA, HIŠNIK 
V primeru, da je v oddelku potrebna pomoč čistilke ali hišnika, učitelj to sporoči v tajništvo šole. 
 
Podružnična šola Zalog: 
V primeru, da je v oddelku potrebna pomoč čistilke ali hišnika, učitelj to sporoči hišniku. 
 

 

  mag. Boštjan Mohorič 
  ravnatelj 

 
   

Cerklje na Gorenjskem, 1. 9. 2020 

Cerklje na Gorenjskem, 11. 9. 2020 

 


