PROTOKOL ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA ZAŠČITO
PRED ŠIRJENJEM COVID-19 PO MODELU »B« V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 OD
1. 9. 2020
V šolo se vključijo le zdravi otroci in zaposleni. Nošenje mask v šoli za učence in učitelje ni
obvezno. Priporočljivo je, da učitelj in drugi delavci šole uporabljajo maske, ko razdalja 1,5 m
ni mogoča.
Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole. Vstop nezaposlenim v stavbe A in B v Ribnici
in v obe podružnici ni dovoljen.
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo ali v šoli ob doslednem upoštevanju
vseh higienskih ukrepov (medosebna razdalja, maska).
PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporočamo hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo
kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).
Šolski prevoz bo potekal kot prejšnja šolska leta, vozni red bo objavljen na spletni strani
naknadno. Higienska priporočila za izvajanje zaščitnih ukrepov pred COVID-19:
- šolski avtobus oz. kombi lahko uporabljajo le šolarji brez znakov akutne okužbe dihal,
- vstop na vozilo je možen le z obrazno masko,
- maska mora prekriti nos in usta in jo nosijo tudi ves čas prevoza,
- pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,
- starše učencev se naproša, da v največji možni meri organizirajo lastni prevoz otroka v šolo
in domov oziroma naj pride otrok v šolo peš po varnih šolskih poteh.
Učenci vstopajo v šolske stavbe po označenih koridorjih. Pred vstopom v šolsko stavbo si je
potrebno razkužiti roke. Vstopanje v šolske stavbe od 7.00 do 8.20 nadzorujejo hišniki.
JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV PRED POUKOM
Na centralni šoli bomo izvajali jutranje varstvo za učence 1. razredov od 5.50 do začetka pouka,
na podružnici v Dolenji vasi od 5.50, v Sušju pa od 6.15 do začetka pouka.
Zaradi zagotavljanja higienskih ukrepov po priporočilu NIJZ učenci vstopajo v šolske stavbe le
10 minut pred začetkom pouka. Na stavbah A in B in obeh podružnicah je organizirano
dežurstvo od 7.00 do 7. 45., nato učenci ob 7.45 odidejo v matične učilnice. Na stavbi C je
dežurstvo od 7.15 do 8.15. Izvajala ga bosta dva učitelja, ki bosta skrbela za izvajanje higienskih
priporočil (razkuževanje, vzdrževanje medosebne razdalje pri garderobnih omaricah). Učenci
5. razredov odidejo ob 7.45 v matične učilnice.
Stavbi A in C sta do 7h zaprti.
PODALJŠANO BIVANJE (1. do 5. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure (16.15 dežurstvo). Učenci bodo
zapuščali skupino le ob določeni uri, ki jo bodo izbrali starši (14.20, 15.10 ali ob 16. 00). Starši
ne vstopajo v šolske stavbe, svojega otroka počakajo pred šolo. V primeru, da v 15 min. starši
ne prevzamejo otroka, se otrok vrne v skupino OPB. Pred šolo nadzor nad odhodi domov izvaja
dežurni učitelj (od 14.20 do 14.35 - pred stavbo B Nina Marolt, pred stavbo A Tina Okoren in
Saša Peterlin, od 15.10 do 15.25 – pred stavbo B Eva Levstek, pred stavbo A Lara Henigman,
od 16.00 do 16.15 dežurni učitelj pred stavbo B ).
ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale
na ustaljen način. Na RS kuharice malico prinesejo v učilnice. Na PS dežurni učenci prinesejo
malico iz razdelilne kuhinje v matično učilnico za svoj razred.
Učenci OPB odidejo na kosilo po urniku, s katerim zagotavljamo maksimalno možno število
učencev v jedilnici. Učenci 1. razredov gredo na kosilo ob 11. 50. Učenci v šolsko jedilnico
prihajajo in odhajajo po označenem koridorju. Pred vstopom v jedilnico si obvezno razkužijo
roke. Izvaja se dežurstvo dveh učiteljev v času od 12.45 do 14. ure.
ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLI

1. Od 1. do 9. razreda bo pouk potekal v matičnih učilnicah, pouk manjših učnih skupin v
8. in 9. razredu pa bo potekal še v dodatnih učilnicah (9.E – C37, 9.F – C26, 8. E – CK3,
8. F – C23).
2. Učenci med odmori ne zapuščajo učilnic, na WC odidejo med šolsko uro.
3. Le v nekaterih primerih učenci zapustijo matično učilnico (manjše učne skupine,
ŠPORT, TIT, GOS, KE). Učenci zapustijo matično učilnico le pod nadzorom učitelja.
Učitelji teh predmetov učence odpeljejo iz matične učilnice in pripeljejo nazaj. Pred
vstopom v drugo učilnico si učenci obvezno razkužijo roke. Učenci pri pouku športa
uporabljajo garderobe, ki se po vsaki skupini razkužijo.
4. Izvajajo se obvezni izbirni predmeti.
5. Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo, a dopuščamo možnost mešanja različnih
oddelkov le znotraj posameznega razreda s poostrenim vzdrževanjem zadostne
razdalje med učenci. (možnost delitve učencev na dve skupini – na 14. dni).
6. Če trenutna epidemiološka situacija ne dopušča drugače, se dnevi dejavnosti izvajajo
v šoli.
7. Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru istega
razreda.
8. Izvaja se dodatna učna pomoč učencem in individualna in skupinska učna pomoč
učencem iz istega razreda.
9. Šola v naravi za učence 5. razredov se v šolskem letu 2020/2021 ne bo izvedla.
10. Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se obvesti starše in se
ga napoti domov (učenec starše počaka v izolaciji).
Vodstvo šole

