
ŠOLSKI RED OB POSTOPNEM UVAJANJU POUKA V ČASU PANDEMIJE 

OD 26. 1. 2021 DALJE, dopolnitev 12. 2 .2021 

Na podlagi priporočil NIJZ ravnatelj OŠ Davorina Jenka Cerklje mag. Boštjan Mohorič na Gorenjskem odreja: 

Od 26. 1. 2021 se VIZ delo za učence 1. triade izvaja v prostorih OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem in Podružnične šole Zalog. 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE 

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, 
kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, 
neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki naj ostane doma in omeji stike z drugimi 
ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in 
osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.  
 
Zaposleni v prostorih šole nosijo maske. 
 
Učenci za prihod v šolo in gibanje po skupnih prostorih šole (vhodna avla, garderoba, hodniki, stanišča, …) nosijo maske. V učilnici mask ne nosijo. 
 
V prostorih šole bomo izvajali bomo pouk po urniku in podaljšano bivanje. Dopolnilni in dodatni pouk, obvezne in neobvezne zbirne predmete bomo 
izvajali na daljavo. Dodatna strokovna pomoč se bo izvajala individualno. Interesnih dejavnosti do nadaljnjega ne bomo izvajali. 
 
 
Posamezen oddelek bo skupaj cel dan (v tako imenovanem mehurčku) in ne bo mešanja učencev s čimer dosegamo manjše število stikov.  
 
Za red v skupnih prostorih( vhodi, hodniki, jedilnica, igrišče…) skrbijo dežurni učitelji. 
 
V primeru, da zbolijo, o tem starši obvestijo razrednika. 
Higiena rok in zlasti izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami je pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi.  
Vzdrževanje primerne razdalje je ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa. 
Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni. 
 



Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.  
Druge osebe v šolo lahko vstopajo le posamezno. Za vstop se individualno dogovorijo z tajnico šole po tel.  04/ 25 26 010 in ob uporabi zaščitne maske, ki 
so si jo dolžne priskrbeti sami. Pri vhodu si morajo razkužiti roke. 
 
Pouk: 8.20 - 12.50 
Jutranje varstvo in varstvo vozačev:  
1.r: 6.20 - 8.15  
2. in 3.  r: 7.30 - 8.15, samo za nujne primere 
Podružnica Zalog: 6.00 - 8.15 
OPB: 12.00/12.50 -15.30 
 
Pouk TJA se za 1. r integrira v pouk.  
Delo v oddelku si vsaka razredničarka prilagodi. Vsak dan 45 minut namenijo gibanju.  
Starši imajo z učitelji stik preko e-pošte, telefona in video klicev.  
 
V primeru, da učitelj pri učencu opazi znake bolezni, takoj pokliče pomočnici ravnatelja, ki obvesti starše. Otrok na starše počaka v spremstvu v izoliranem 
prostoru . 

 

 

PROTOKOL PRIHODA  V ŠOLO in ODHODA IZ ŠOLE 

VHOD V ŠOLO: 

 V šolo pride/odide učenec peš ali individualni prevoz s strani staršev ali z avtobusom.  

 Ob vstopu/ izstopu je prisoten dežurni učitelj. Učence pozdravi, usmerja, učencu ponudi masko, če je ta nima.  

 V šolo vstopajo/ izstopajo  učenci posamično, pri tem upoštevajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo, v pomoč so talne označbe. 

 Vhod v šolo za učence 1. do 3. razred ostaja glavni vhod.  

 Vhod v šolo za učence od 4. do 9. razreda bo pri vhodu v športno dvorano.  

 Pouk se začne ob 8.20 uri, v šolo pa učenci vstopajo od 7.50 ure dalje. Pri vhodu jih bo sprejel dežurni učitelj, ki bo skrbel za primerno razdaljo med 
učenci in umerjal učenca na njegov garderobni prostor in v učilnico. 

 V šolo prihajajo učenci od 7.50 ure dalje pred začetkom pouka, izjeme so tisti, ki so vključeni v JV, VV. 

 Poti hoje po hodnikih so označene. 
 



ODHOD IZ ŠOLE: 

 Učenci v garderobo vstopajo posamezno v razdalji 1,5 m do 2 m. Copate pospravijo za seboj. 

 Pred vstopom v šolo bodo nameščeni zvonci, da boste priklicali učitelja, ki bo poskrbel, da učenec prede v avlo šolo. 
 

GARDEROBE: 

 Učenci 1. razreda bodo imeli garderobe pred svojimi učilnicami.  

 Učenci 2. in 3. razreda pa ločene garderobe.  

 Na Podružnični šoli Zalog imata 1. in 3. razred garderobo na dosedanjem mestu, 2. razred pa pred učilnico. 

 Učenci od 4. do 9. razreda imajo dosedanje garderobe. 

 Za svojo garderobo poskrbi vsak posameznik.   

 Dežurni učenec večkrat na dan pregleda in poskrbi, da je garderoba urejena. 

 Opozori sošolca, da svoje osebne stvari uredi. 

 

 

ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA V ŠOLI 

NOŠENJE MASK 

 

Učenci za prihod v šolo in gibanje po skupnih prostorih šole (vhodna avla, garderoba, hodniki, stranišča, …) nosijo maske. 
V učilnici mask ne nosijo. Z razredničarkami se dogovorijo za rokovanje z maskami in njihovo hranjenje. 

JUTRANJE VARSTVO 
 

Jutranje varstvo:  
1.r: 6.20 - 7.15, v matični učilnici 
Varstvo vozačev: 
2.in 3. r: 7.30 - 8.15, v matični učilnici 
 
Podružnica Zalog:  
Jutranje varstvo: 
1.r: 6.00 - 8.15, uč. 1.e 
  
Varstvo vozačev 
2. in 3.r: 7.30-8.15, v matični učilnici 
  
Veljajo pravila obnašanja v učilnici.  



Učilnica se po končanem JV oz. VV prezrači. 
  

PODALJŠANO BIVANJE 
 

 
 

PB je organizirano za učence od 1. do 4. razreda. 
Do odhoda avtobusa 15.20 je organizirano v matičnih učilnicah, za učence 1. r do 15.30. 
Veljajo pravila obnašanja v učilnici. 
Poskrbi se za zračenje prostora.  
Učilnica se po končanem PB izprazni, prezrači in razkuži. 
 
 
 

POUK 
 

Pouk se začne ob 8.20 uri.  
V učilnico učenec lahko vstopa od 7.50 ure dalje. 
V učilnici učence pričaka razredničarka oz. učitelj, ki ima 1. šolsko uro pouk v oddelku. 
Pouk poteka v učilnici, kot je bila določena v začetku šolskega letaVrata učilnice so odprta do začetka pouka.  
Ob stopu v učilnico si učenec najprej umije roke. 
Učenci se ne dotikajo kljuke. 
Na začetek pouka počaka učenec v svoji klopi. 
Kljuke se večkrat dnevno obrišejo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % 
alkohol). 
 
Za razkuževanje kljuk, stranišč in skupnih prostorov bo dopoldan skrbela čistilka.  
 
Učilnico se prezrači po vsaki uri (na stežaj odprta okna) 5 – 10 min. Učenci imajo s seboj toplejša oblačila. 
 
Učenci s pomočjo učitelja skrbijo za varno razdaljo med njimi okoli 1,5m pri pouku v učilnici ali pri pouku na zunanjih 
površinah. 
V učilnici se šolskega pohištva (pripravljenih miz in stolov) ne premika. Vedno skrbimo za primerno razdaljo. 
 

DNEVI DEJAVNOSTI  
Dnevi dejavnosti se izvajajo v šoli, oddelki se ne mešajo. 



 
 

AVTOBUS 

 

Avtobusi vozijo po običajnem voznem redu. 
Avtobusni prevoz za prihod učencev iz smeri Štefanja Gora in Šenturška Gora v šolo je prilagojen (avtobus bo vozil za 1. 
uro). 
Učenci na avtobus vstopajo in izstopajo v varni razdalji. 
Upoštevajo bonton na avtobusu. 
Vsak učenec sedi na svojem sedežu. 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

 
 

Vse šolske potrebščine in  šolska torba vsak dan lahko odnese domov. 
Šolskih potrebščin in pripomočkov si med seboj učenci ne izmenjujejo in ne izposojajo.  
Športno opremo ali dodatna oblačila prinese učenec ob naročilu učitelja. 

 
 

PREHRANA 
 

 

1. do 3. razred 
Malica  bo potekala v učilnici,  kuharji bodo vozičke pustili pred učilnico, hrano razdeli učitelj od klopi do klopi. 
4. do 9. razred 
Dežurni učenci po malico prihajajo v jedilnico. Na prevzem malice čakajo v vrsti , ki je označena za kosilo.  
 

Učenci med  hranjenjem ne zapuščajo učilnic. 
Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom.    
Priprava na malico: 

 svojo klop učenec obriše z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70 % do 
80% etanol)  

 naredi pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo.  

 Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovi. 
 
Zajtrk in popoldanska malica potekata po običajnem urniku. Zajtrk in popoldansko malico za učence v jedilnici prevzame 
učitelj.  Za učence, ki bodo imeli kosilo v jedilnici bo popoldanska malica dodana na voziček. 



 
Kosilo: 
Učenci si morajo pred in po končanem hranjenju umiti roke z vodo in milom.  
Kosilo bo potekalo tudi v učilnicah, kjer glede delitve in higiene veljajo ista pravila kot pri malici. 
Nekateri učenci bodo imeli kosilo v jedilnici ali  na zaščitenem prostoru na hodniku, pladenj in pribor bo delil zato 
zadolžena kuharska pomočnica ali kuhar. 
Med čakanjem na kosilo učenci držijo varno razdaljo.  
Prostor, kjer bo skupina učencev imela kosilo v ustrezno označen: pot do servirnega pulta, jedilnih miz in izhoda iz 
jedilnice. 
Kartice se uporabljajo kot je običajno.  
 
Kosilo za 1. – 5. razred poteka takoj po končanem pouku. Lokacije bodo objavljene na oglasni deski pred kuhinjo. 
 
Kosilo za učence od 6. – 9. razreda bo potekalo po posebnem urniku, ki bo objavljen na oglasni deski pred kuhinjo. 
Učenci na kosilo prihajajo v spremstvu razrednika/učitelja. Učenci nevozači po kosilu odidejo domov, vozači pa po kosilu 
v matični učilnici počakajo na avtobus. 
 
Učitelji morajo poskrbeti za zagotavljanje higiene in pravočasno vračanje pribora v kuhinjo. 
 

ODMORI IN UPORABA 
IGRIŠČA 

 
 

5 MINUTNI ODMORI: 
Krajše (5 minutne) odmore učenci preživljajo v učilnicah ali na zunanjih površinah, če imajo pouk v naravi. 
Za varnost skupine med odmori poskrbi učitelj, ki v skupini poučuje. 
 
PB na igrišču 
Na igrišču se učenci igrajo, pogovarjajo na varni razdalji 1,5 m. 
Vsaka skupina ima rumeno žogo, ki jo učenci te skupine lahko uporabljajo.  
  

TOALETNI PROSTORI 
 

Poskrbeti je potrebno, da na stranišču ne nastaja gneča. 
Iz vsake skupine gre na stranišče le en učenec.  
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 ne vstopajo v tajništvo. Prijavo in odjavo na prehrano opravljajo preko eA ali telefonsko. 
Učitelji v večji meri kontaktirajo s tajnico preko telefona.  
 
SVETOVALNA SLUŽBA 
Delavke ŠSS bodo dosegljive v svojih pisarnah. Pravila so objavljena pri vstopu v prostor. 
 
KNJIŽNICA 
Izposoja knjig bo mogoča.  
Izposojanje knjig bo potekalo po določenem urniku. Pravila delovanja kjižnice so objavljena pri vstopu v prostor. 
 
ČISTILKA, HIŠNIK 
Če boste potreboval čistilko ali hišnika, se obvesti tajnico, ki bo poskrbela, da bosta prišla na željeno mesto. 
 

 

mag. Boštjan Mohorič 

ravnatelj 

Cerklje na Gorenjskem, 13. 2. 2021 

 


