
PRIČETEK POUKA za učence od 1. do 3. razreda  

Povzetek ravnanja v času nevarnosti okužbe s koronavirusom Sars-COV-2 
 

PRIHOD DO ŠOLE  

Organiziran bo običajni, avtobusni javni prevoz. Priporočamo pa peš hojo ali individualni 

prevoz s strani staršev.  

STARŠI POSPREMIJO SVOJEGA OTROKA LE DO VHODA V ŠOLO. 

 

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 

Na matični šoli učenci 1. in 2.b razreda vstopajo v šolo na spodnjih vhodih (1. triada, vhod 

s parkirišča), učenci 2.a in 3. razreda pa skozi glavni vhod.  

Na POŠ Sv. Peter učenci vstopajo skozi glavni vhod.  

Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo med 7. 00 in 7. 30, pridejo na dvorišče pred 1. triado, 

kjer jih bo pričakal učitelj. 

Po 7.30 učenci gredo naravnost v svojo učilnico. V šolske prostore, tudi učilnice vstopajo 

obuti – se ne preobuvajo v copate. 

Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko 

medosebno razdaljo. Pred vstopom v šolske prostore ter pri izhodu iz šolskih prostorov si je 

potrebno razkužiti roke.  

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, 
ki so si jo dolžne priskrbeti sami. 
 

POTEK POUKA 

Učenci so razdeljeni v manjše učne skupine. Učenci šolskih potrebščin ne bodo odnašali 

domov, zato naj v šolo prvi dan prinesejo s seboj vse šolske potrebščine. 
 

ODMORI, ŠOLSKA PREHRANA  

Šolska prehrana bo organizirana skladno z lokalnimi možnostmi. Malico učenci zaužijejo v 

razredu, hrano razdeli učitelj ali dežurna oseba. Celotna malica bo pripravljena enoporcijsko.  

Učenci ne prinašajo v šolo svojih prtičkov. 
 

SANITARIJE  
Učenci v sanitarije vstopajo posamično. Vrata naj po možnosti odpirajo s komolcem oz. s 

pomočjo čiste papirnate brisačke.  

Strokovni delavci učence seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah.  
 

ODHOD DOMOV  

Po končanih šolskih aktivnostih se učenci ne zadržujejo na šoli. Iz šole izstopajo posamično in 

upoštevajo medosebno razdaljo. 

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju (tako na matični šoli, kot tudi POŠ SV. Peter), 

svoje otroke počakajo pred šolo, na dvorišču pred glavnim vhodom in v varni medosebni 

razdalji. Priporočamo, da se držijo časa prihoda oz. odhoda, ki so ga navedli v prijavnici oz. 

dogovora z učiteljem. 

 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19  

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola obvesti starše. Učenec 

počaka v sobi za izolacijo.   
 

 


