Dragi učenci in učitelji, spoštovani
starši!
Bliža se 1. september. Naša šola bo zopet oživela, saj
boste med nami zopet vi, dragi učenci!
Ker si želimo, da bo naše izobraževanje ves čas
potekalo v šoli, bomo upoštevali priporočila s strani
NIJZ in tista, ki jih prejemamo s strani Ministrstva za
šolstvo in Vlade.

Protokol OŠBI za preprečevanje nalezljivih bolezni,
od 1. 9. 2021
V ŠOLO SE LAHKO VRAČAJO SAMO ZDRAVI UČENCI IN ZAPOSLENI!

 Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih, t.i. mehurčkih.
 Pouk poteka po modelu B, ki omogoča izvajanje obveznega in razširjenega
programa ob upoštevanju določenih priporočil. Pri tem veljajo omejitve, ki se
nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.
Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno
izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli.
 Model predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost
združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in
obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov (nošenje maske,
razdalja). Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih
oddelkov.
 Pri izvajanju tega modela lahko v šolah opravljajo prakso tudi študenti pedagoških
študijskih programov. Pri tem pa morajo upoštevati vse zdravstvene ukrepe, ki
veljajo v posamezni šoli.
 Mešanja skupin ni pri pouku ŠPORTA.
 Malica se za vse učence od 1. do 9. razreda organizira v učilnici, v kateri se izvaja
pouk oddelka.
 Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih
učiteljev.
 Delovanje šolske knjižnice je urejeno z urnikom za posamezne oddelke.
 Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na
destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin
učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.
 Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem
upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo
(telefon, videoklic itd.).
 Odhod učencev iz podaljšanega bivanja: poteka po že ustaljenem načinu – najava
infomatorki, ki odide po učenca. V primeru odsotnosti informatorke vstop v šolo z

masko, razkužite roke, potrkate na vrata učilnice, naznanite odhod otroka in ga
počakate PRED ŠOLO ali na DVORIŠČU.
ZADRŽEVANJE V ŠOLSKI ZGRADBI NI DOVOLJENO!
V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence lahko izvajajo dejavnosti, ki
niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci. Le
ti morajo izpolnjevati pogoj PCT. Učenci se pri športnih dejavnostih ne združujejo. Pri
ostalih dejavnostih pa, v kolikor so združeni, uporabljajo masko.
 Organi šole (svet staršev, svet šole) svoje delo praviloma opravljajo na daljavo.
Izjemoma sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh
ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo oziroma glede na
priporočila.
 Vstop zunanjih obiskovalcev izključno po predhodni najavi ob upoštevanju vseh
navodil in priporočil.

PRIHOD - VSTOP V ŠOLO
V skupnih prostorih je obvezna uporaba maske za vse učence! Prav tako v
matičnih učilnicah za učence od 6.-9. razreda.
1., 2. RAZRED
STRANSKI VHOD, obvezna maska, odhod v matično učilnico
3., 4., 5., 6. RAZRED:
GLAVNI VHOD, obvezna maska, odhod v matično učilnico:
PRIHOD V ŠOLO 10 minut pred pričetkom pouka
7., 8., 9. RAZRED
VSTOP - ŠOLSKO DVORIŠČE MED OBEMA TELOVADNICAMA, VHOD V VELIKO
TELOVADNICO, obvezna maska, odhod v matično učilnico:
7. A – SLJ1
7. B – TJA1
7. C - ZGO

8. A – MAT2
8. B – GEO
8. C - TJA2

9. A – SLJ2
9. B – KEM

PRIHOD V ŠOLO 10 minut pred pričetkom pouka,

Za zaščito pred prenašanjem okužbe bomo skrbeli za:
 redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
 upoštevanje higiene kašlja,
 zračenje večkrat dnevno,
 redno, dnevno čiščenje vseh prostorov in površin,






zadrževanje učencev med odmori v matični učilnici,
ustrezno dogovorjeno gibanje po desni – hodniki,
razkuževanje pripomočkov/orodij pri pouku,
upoštevanje obiska sanitarij: če so sanitarije zasedene, se počaka pred
njimi.

o Ob uporabi specializiranih učilnic se le te po menjavi skupine intenzivno prezračijo
in razkužijo.
o Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro,
oziroma pri učencu zazna simptome in znake morebitne okužbe, učenca odpelje v
poseben prostor – izolacijski prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki
učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.
o Če je izražen sum na COVID 19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi
ali ožjih družinskih članih, ravnatelj ravna v skladu s priporočili NIJZ.
o Če zboli osebje šole z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega
mesta in pokliče izbranega zdravnika.
o Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec/zaposleni s covid-19, se prezrači,
temeljito očisti ter razkuži predvsem površine, ki se jih je učenec/zaposleni dotikal
(pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.).

Protokol se bo spreminjal in dopolnjeval glede na nadaljnja navodila, priporočila.

Astrid Videc, ravnateljica
Maribor, 25. 8. 2021

