
Protokol ob vračanju učencev v šolo 

1. Učenci prihajajo v šolo med 7.00-7.25, učenci jutranjega varstva pa lahko od 6.00 

naprej. 

2. Pouk poteka med 7:30 in 12:40. 

3. Učenci naj prihajajo v šolo zdravi, brez znakov katerekoli bolezni. 

4. Prihod v šolo; 

- Učenci od 1. do 3. razreda vstopajo v šolo na spodnjem vhodu, učenci od 4. do 9. 

razreda pa na zgornjem (učiteljskem) vhodu. 

- Učenci vstopajo posamično- brez spremstva staršev, ob upoštevanju varnostne 

razdalje. 

5. Učenci od 1. razreda se preobujejo v garderobi na hodniku, prav tako učenci 2. in 3. 

razreda, obuvala zložijo na hodniku pred matično učilnico. Učenci od 4. do 9. razreda 

se preobujejo pri vstopu v šolo (prostor v jedilnici), obuvala odložijo na hodniku pred 

matično učilnico. Učenci 5. razreda začnejo trikrat tedensko pouk (šport) na matični 

šoli. Začetek pouka počakajo v jedilnici nato s spremstvom odidejo proti Petrovem 

domu. 

6. Matične učilnice 

ODDELEK MATIČNA UČILNICA 

1.a 1.A 

1.b 1.B 

2.a 2.A 

2.b 2.B 

3.a 3.A 

3.b 3.B 

4.a 4.A 

4.b 4.B 

5.a PD1 

5.b PD2 

6.a THV 

6.b RAČ 

7.a SLJ 

7.b ZGO-GEO 

8.a KEM 

8.b GUM 

9.a ZBO 

9.b MAT 

 

7. Učenci NA HODNIKU IN PRI GIBANJU PO ŠOLI NOSIJO MASKE. 

8. V matični učilnici NE NOSIJO MASK. 

9. V razredih sedijo na točno določenih označenih mestih, ki so stalna in na varnostni razdalji. 

10. Učenci si med seboj ne posojajo učil in učnih pripomočkov. 

11. Učenci malicajo v razredih.   



12. Kosilo bo v jedilnici po razporedu. V jedilnici sta hkrati dva oddelka na ločenih omizjih.  

ura oddelek 

11:30 – 11:50 1.a, 1.b 
11:50 – 12:10 2.a, 2.b 

12:10 – 12:25 3.a, 3.b 

12:25 – 12:40 4.a, 4.b 

12:40 – 12:55 6.a, 6.b 
12:55 – 13:10 7.a, 7.b 

13:10 – 13:20 8.a, 8.b 

13:20 – 13:30 9.a, 9.b 
13:30 – 13:40 5.a, 5.b 

 

14. Odhod domov: 

- Učenci odhajajo domov po koncu pouka ali kosila. 

- Učenci vozači čakajo na prevoz v varstvu vozačev (praviloma v matični učilnici z 

dežurnim učiteljem); 

o odhod avtobusa (14:40) – v primeru velikega števila vozačev bo potrebno 

izvesti dve vožnji (2. vožnja predvidoma ob 15:00) 

o šolski kombi (13:15 – 14:40) 

- Starši počakajo učence pred vhodom v šolo; 

o 1.-3. razred – spodnji vhod, 

o 4. – 9. razred – zgornji (učiteljski vhod). 

o v primeru lepega vremena bodo učenci lahko na zgornjem igrišču (ob 

upoštevanju vseh priporočil) 

 

  



Razpored dežurstev in PB 

 

 

 


