
 

Protokol o izvajanju pouka in drugih dejavnosti v šoli 
šolsko leto 2021/22 

Splošna pravila 

a) Upošteva se pogoj PCT za vse zaposlene. 
b) V prostorih šole je obvezna uporaba mask, razen za: 

- otroke v vrtcu in učence od 1. do 5. razreda, kadar so v svojem oddelku, 
- vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, kadar opravljajo vzgojno-izobraževalno delo z 

otroki v vrtcu, 
- govornika, če je vsaj 2 m oddaljen od drugih oseb. 

c) Učitelj poskrbi za prezračevanje in razkuževanje prostorov ter za vzdrževanje higiene rok 
učencev. 

d) Učitelj natančno vodi evidence prisotnih pri vseh dejavnostih obveznega in razširjenega 
programa. 

e) Obiski staršev in drugih oseb so mogoči le po predhodnem dogovoru in ob upoštevanju 
pogoja PCT. 

f) Šola je v času pouka zaklenjena. 

Potek pouka in drugih dejavnosti 

V šolskem letu 2021/2022 bomo začeli izvajati pouk po modelu B in upoštevali naslednja pravila: 

- Na razredni stopnji se pouk izvaja v matičnih učilnicah. 
- Na predmetni stopnji se izvaja kabinetni pouk. Kjer se učenci različnih oddelkov mešajo, 

je treba poskrbeti za ustrezno razdaljo, dosledno nošenje mask, ustrezno higieno in 
razkuževanje površin. 

- Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se izvajajo pod enakimi pogoji kot kabinetni pouk. 
- Čim več dejavnosti, posebej športnih, naj se izvaja na prostem. 
- Pri pouku športa učitelj poskrbi, da se oddelki ne mešajo ne v garderobah in ne v dvorani. 
- Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli ali drugje, kjer je poskrbljeno za ločenost skupin. 
- Podaljšano bivanje in jutranje varstvo se izvaja v skupinah in prostorih, kakor je 

načrtovano, ob uporabi zaščitnih sredstev (maske in razkuževanje). 
- Malice se delijo v učilnicah, kjer se izvaja pouk. 
- Kosila so v šolski jedilnici, ki je urejena glede na higienska priporočila. Razdelitev poteka 

po pripravljenem razporedu. 
- Učenci hodijo po hodnikih po skrajni desni strani in se na hodnikih ne zadržujejo. 
- Učenci vstopajo v knjižnico po prilagojenem urniku, ki je objavljen na šolski spletni strani 

in visi v učilnicah. Pred prihodom si umijejo roke. Maske nosijo, kot zahteva šolski 
protokol. 

- Knjige, ki jih bralke in bralci naročijo na e-naslov šolske knjižnice (knjiznica@os-
zelezniki.si), bosta knjižničarki prinesli v učilnico. 

Vodstvo šole 
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