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PROTOKOL DELOVANJA V ČASU IZREDNIH RAZMER – priloga k Pravilniku o šolskem redu 
 

Učenci so razporejeni  po oddelkih, ki zadostujejo normativnim zahtevam. 
 

1. PRIHODI UČENCEV V ŠOLO 
 
Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu: 

- Učenci vozači prihajajo v šolo po rednem voznem redu, JV glede na prijave 
- Ostali učenci pridejo v šolo ob 8.00 – 8.15. Njihov vhod je glavni vhod v šolo (od 3. razreda dalje). 

 

Dežurni učitelji sprejemajo učence na vratih vhoda v šolo in jih usmerjajo in poskrbijo, da gredo do 
garderobe, kjer se preobujejo v copate. Učenci (od 3. razreda dalje), ki prihajajo v šolo pred 8.00 uro (npr. 
vozači) odidejo v svoje matične učilnice in se ne zadržujejo v garderobi. Od 7.30 jih nadzirata dežurna 
učitelja na hodnikih. 
 
Učenci 2. razreda, ki pridejo v šolo med 7.00 in 7.30 (vozači, prijave staršev) počakajo pri dežurni učiteljici 
v avli 1. triade. V avli in garderobi nosijo ves čas učenci maske. Ob 7.30 učence 2. razreda prevzame 
dežurna učiteljica. 
 
Učenci imajo od prihoda v šolo do vstopa v matično učilnico na obrazu zaščitno masko. Učitelji nosijo 
zaščitno masko ves čas. 
 
Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim je 
dodeljena. Dežurni učitelj na hodniku poskrbi za red učencev v razredu. 
 
Učenci v OŠ MUTA  so razporejeni sledeče: 

RAZRED MATIČNA UČILNICA št. učencev v skupini 

1.A 1. A 16 

1.B 1. B 17 

2.A 2. A 19 

2.B 2. B 21 

3.A 3. A 14 

3.B 3. B 15 

4.A 4. A 15 

4.B 4.B 16 

5.A 5. A 18 

5.B FIZ 17 

 

RAZRED UČILNICA 

OPB 1 1. A 

OPB 2 2. A 

OPB 3 3. A 

OPB 4 4. A 

OPB 5 5. B 



 

RAZRED MATIČNA UČILNICA št. učencev v skupini 

6.A ZGO 16 

6.B TIT 17 

7.A MAT 18 

7.B SLO2 17 

8.A TJA 15 

8.B SLO 1 17 

9. A 4.R 20 

9. B KEM 19 

 
2. RAZPORED DEŽURSTEV 

 
Dežurstvo na vhodih in hodnikih 
Na glavnih vhodih bo organizirano dežurstvo v času prihajanja in odhajanja v šolo. Dežurstvo bo 
organizirano tudi med odmori (2 učitelja) in v jedilnici. 
 
Starši počakajo pred šolo in vanjo ne vstopajo. Učenci od 1. do 5. razreda gredo domov ob uri, ki so jo v 
prijavi navedli starši (anketa). Vozači gredo na postajo 10 minut pred odhodom kombija. 
 
Učenci med odmori ne zapuščajo učilnic, če to ni nujno potrebno (wc). Učenci lahko gredo le na tisti  WC, 
ki je označen za njihov razred. Na WC-ju je lahko naenkrat le 1 učenec, ostali počakajo na hodniku. Ko 
učenec zapusti svoj razred (wc, malica, kosilo) mora nositi zaščitno masko in poskrbeti za primerno 
razdaljo. 
 

1. Jutranje dežurstvo od 6.15 do 8.20 
Naloga dežurnega v jutranjem času je da: 

- posrbi za posamično vstopanje učencev v šolo. (učitelj 1)  
- Nadzoruje učence v garderobi in jih po potrebi usmerja do matičnih učilnic. (učitelj 2) 

 
2. Dežurstvo po pouku od 11.45 do 14.15 
Naloga dežurnega v času po pouku je, da: 

a. Opozarja učence v garderobi, da čim hitreje zapustijo šolski prostor. 
b. Komunicira z učitelji PB o prihodu staršev. Dežurni učitelj pokliče učitelja PB, slednji na 

vhod napoti učenca. Starši ne vstopajo v šolo, razen izjemoma in s pogojem PTC. 
c. Ko učitelj PB zapusti šolske prostore in se s skupino odpravi na površino na prostem (ki 

mu je dodeljena) o tem obvesti dežurnega učitelja. Vsi učenci, ki ostanejo v OPB so po 
14.00 uri (v primeru lepega vremena) na prostem na za njih določenem prostoru. 

 
 

3. ORGANIZACIJA POUKA (malica, odhod na zunanje površine) 
 

Pouk se prične ob 8.20 in zaključi najkasneje ob 13.35 za vse učence.  
 
Sadni odmor traja 10 minut (11.50 – 12.00). Sadje za sadno malico bo v avli šole pripravljeno ob 11.50. 
Dežurni učenci (od 3. razreda dalje) ga pridejo iskati in odnesejo v učilnico. Sadje razdeli učitelj, ki je v 
razredu poučeval 4. uro in ostane do konca odmora (higiena miz, rok). Ostanke sadja po koncu odmora 
odneseta dežurna učenca nazaj v avlo. 
 



Učitelj si sam organizira pouk in določi čas trajanja dejavnosti (učnih ur) ter odmorov, ko je z učenci v 
isti učilnici več zaporednih ur. Menjave učiteljev pa se izvajajo ob točno določenih urah glede na urnik. 
Po vsaki uri in tudi med poukom samim je potrebno učilnice prezračiti. 
 
MALICA 
 
Malica bo organizirana od 9.05. do 9.25 za učence razredne stopnje, in od 9. 55 – 10. 15 za ostale (6. in 
7. razred) učence. Vsi, razen učenci 4. in 8. razreda, malicajo v učilnicah. 

 
Malica: Malica bo pripravljena v skladu s smernicami NIJZ. Za učence prve triade bo malico pred razrede 
prineslo kuhinjsko osebje in hišniki. Za učence 5., 6., 7. in 9. razredov pa bo malica pripravljena na 
vozičkih v avli šole. Dežurni učenci malico odnesejo v razrede ob 9.50 uri. 
 
Hrano pri malici razdelita učitelj in dežurna učenca, ki si pred tem temeljito umijeta roke z vodo in milom.  
 
Pred in po malici je obvezno prezračevanje učilnic. 
 
Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo z razkužilno brisačko ali razkužilom (na razredni stopnji 
razkužilo uporabljajo samo učiteljice). Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po 
zaužitju ostanke odvržejo v zato namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo 
svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.  
 
Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo odnesejo dežurni učenci nazaj na vozičke v avli.  
 
 
BIVANJE NA PROSTEM 
Vsak oddelek ima določeno lokacijo na prostem. Priporočeno je, da se večina pouka izvaja na prostem. 
Med seboj se dogovorite, kdaj bo katera skupina na določenem prostoru, da ne odhajate na zunanje 
površine hkrati ampak v zamiku.  Enako velja za prihajanje nazaj v učilnice.  

 

 Prostor 
pred I. 
triado 

Zelenica 
ob I. 
triadi 

Prostor 
pri 
parkirnem 
prostoru 

Zelenica 
pred 
glavnim 
vhodom 

Prostor pri 
parkirnem 
prostoru 
pri 
telovadnici 

Zelenica 
pri telo- 
vadnici 

Nogo- 
metno 
igrišče/ 
igrišče 
na Sp. 
Muti in 
Gortini 

Košarkar-
ško 
igrišče/ 
igrišče na 
Sp. Muti in 
Gortini 

skupine 1. a  1. b 2. a +  
2 .b 

3. a +  
3. b 

4. a + 
 4. b 

5. a +  
5. b  

6.-9.r 6.-9.r 

 
 

4. ODHODI UČENCEV DOMOV IN ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA 
 

Podaljšano bivanje poteka v »mehurčkih«, predstavljajo posamezne oddelke OPB (npr. OPB1, OPB2 …) 
v skladu z normativi in ukrepi za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. Oddelki OPB se med seboj 
ne mešajo do 14.30 ure, ko večina učencev odide domov. Nato se združujejo ob upoštevanju ukrepov (v 
uporaba maske v zaprtih prostorih, zračenje učilnic, razdalja med učenci različnih OPB oddelkov). 
 
Učenci odhajajo domov ob uri, ki so jo starši navedli v anketi. Starši učenca počakajo pred šolo.  
 



Kosilo  
Skupine PB odhajajo na kosilo po razporedu. Učenci si pred odhodom na kosilo v učilnici umijejo roke. V 
jedilnico ohranjajo varnostno razdaljo.  
 
Prevzem kosila evidentirajo učitelji PB in dežurni učitelj v jedilnici. Na razredni stopnji peljejo učence na 
kosilo razredničarke ali učiteljice OPB (v skladu z urnikom OPB). Učence od 6. do 9. razreda spremlja v 
jedilnico učitelj, ki jih ima zadnjo uro ter poskrbi, da učenci počakajo pred jedilnico v svojih »mehurčkih« 
ter se ne mešajo z učenci drugih razredov. Nato nadzor nad učenci prevzame dežurni učitelj v jedilnici. 
 
Dežurni učitelj v jedilnici poskrbi, da se učenci pravilno posedejo in da jih naenkrat ni preveč v jedilnici. 
 
Dežurstvo v jedilnici 

Dežurstvo  ponedeljek torek sreda četrtek petek 

12.50 – 13.10      

13.40 – 14.00      

 
 
Na kosilo odhajajo glede na urnik zadnje ure: 

čas Oddelek čas Oddelek čas Oddelek 

11.50 1. razred  12.50 1. razred  13.40 4. razred  

12.00 2. razred  13.00 2. razred  13.45 5 .razred 

12.10 3. razred  13.10 3. razred    

12.20 4. razred 13.20 4. razred   

12.20 5. razred 13.20 5. razred   

Učenci razredne stopnje, ki gredo na kombi (za Gortino in Sp. Muto) ob 13.10, lahko gredo na kosilo takoj 
po pouku (12.50). 
 
Učenci, ki nimajo kosila, gredo takoj po končanem pouku v garderobo in iz šole (domov). 
 
V primeru ustreznega vremena, je lahko posamezna skupina ves čas na zunanjih površinah. Ob 14.00 
vsi učitelji (ki še imajo učence v svoji skupini) pridejo z otroki na šolsko dvorišče. Bivanje na prostem 
prav tako poteka v skladu z ukrepi za preprečevanje okužb. Učiteljice OPB  se dogovorijo, kateri prostor 
bo zasedla katera skupina. 
 
Predlog: 

 Prostor pri 
parkirnem 
prostoru pri 
telovadnici 

Zelenica pri 
telovadnici 

Zelenica 
pred 
glavnim 
vhodom 

Nogometno 
igrišče 

Košarkarsko 
igrišče 

skupine 1. a  + 1. b 2. a    +    2. b 3. a + 3. b 4. a + 4. b 5. a + 5. b 

 
 
 
5. ŠPORTNA DVORANA 
 
Športna dvorana OŠ Muta se lahko uporablja. Uporaba garderob ni dovoljena (učenci od 1. do 5. razreda 
ter dekleta od 6. do 9. razreda se preoblačijo v učilnicah, fantje od 6. do 9. razreda pa na balkonu; v 
telovadnico vstopajo skozi vhod pri hišniku).  
 
Lahko pa se v skladu z razporedom uporabljajo športne površine na prostem. 



 
 
6. NOV NAČIN OBRATOVANJA ŠOLSKE KNJIŽNICE OSNOVNE ŠOLE MUTA 
 
Šolska knjižnica bo odprta vsak dan med 10.00 in 14.00. 
 
 
 
 
Pripravila: mag. Helena Boh     Ravnateljica: Anita Ambrož, prof. 
                 
 


