
DOPOLNITEV PRAVIL z dne 22. 9. 2020 
 
Ker je z dnem 21. 9. 2020 v veljavi nov odlok o nošenju mask, ki govori: 

 Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza  je 

v javnih prostorih (kamor  spada tudi šola), od sedaj naprej obvezna ves čas in ne le 

priporočena, kar pa ne velja pri naslednjih skupinah oseb: 

 - učencih do 6. razreda, 
 - učiteljih do 6. razreda, ki v razredu zagotavljajo medosebno razdaljo do učencev vsaj 2 m, 
 - učencih od 7. razreda naprej, če je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5m 
 - učiteljih, ki izvajajo športno vadbo. 

 Nam od jutri naprej razliko predstavlja le to, da morajo učitelji, ki poučujejo v razredih 
od 7. do 9. razreda pri pouku obvezno uporabljati ustrezno zaščito ustnega in nosnega 
predela, hkrati pa morajo zaščitno masko nositi pri pouku tudi učenci od 7. do 9. 
razreda, v kolikor ni zagotovljena ustrezna razdalja med njimi. Ti učenci in učitelji 
morajo zaščitno masko nositi tudi na zunanjih površinah šole, v kolikor ne zagotavljajo 
ustrezne medosebne razdalje.  

  
Da pa bomo učencem od 7. razreda naprej čimbolj olajšali življenje in delo v razredu smo se 
dogovorili, da poskusimo razporeditev sedenja v razredu narediti na ta način, da bodo sedeli 
kar se da ločeno in na ustrezni medosebni razdalji. Predvsem pri izbirnih predmetih (2 
razreda), če že sicer ne bo šlo drugače. Kar se tiče sodelovalnih oblik učenja med učenci pa 
zdaj torej velja, da ga lahko imamo  vključenega v pouk, v kolikor vsi učenci ob tem uporabljajo 
zaščito ustnega in nosnega predela.  
 
S tem povezano smo uvedli spremembe tudi pri izvedbi malice, da smo učencem 3. VIO 
zagotovili ustrezno medosebno razdaljo pri malicanju.  
 
 Časovno je zdaj malica/odmor: 

1. VIO  9.25 – 9.45 (1. razred do 9.55) 
2. VIO 9.50 – 10.05 
3. VIO 10.50 – 11.05 

 
Na vrata v jedilnico je izobešen nov razpored sedenja, ki se jih naj učenci držijo. Za učence 3. 
VIO veljajo pri sedenju rumene označbe na stolih oziroma klopeh, ki zagotavljajo razdaljo 
med njimi. Učenci 1. in 2. VIO te oznake naj spregledajo.  
 
Paziti je potrebno tudi pri kosilu, da učenci 3. VIO ne sedijo preveč skupaj oziroma da 
upoštevajo oznake sedenja, ostali učenci sedijo skupaj po razredih, kot do sedaj. 
 
Ko se bodo k mizam posedali učenci  8. razreda v gospodinjski učilnici in k mizi učiteljev 
pazite na razporeditev in pravo razdaljo glede na to, da so tam stoli, ki se lahko pomešajo (na 
stolih so sicer oznake za sedenje).  
 
Dežurni učitelji se pri malici morajo držati danes dodatno dogovorjenih oziroma dorečenih 
pravil. Ko otroci 2. in 3 razreda odhajajo iz jedilnice bo Marjeta pomagala urediti mize za 
malico 2. VIO (počistiti mize in dati hrano za 2. VIO na mizo), zato učiteljici, ki prideta po 2. in 



3. razred prosim, da res ne zamujata, saj je za prihod 2. VIO na razpolago le 5 min po vašem 
odhodu. 1. razred lahko medtem še podaljša malico do 9.55. 
 
POTEK MALICE IN KOSILA 
MALICA 
1. Razrednik učence obvesti o poteku malice.  
2. Učitelj, ki je otroke učil pred malico, poskrbi, da se učenci posedejo za njim določeno 

mizo.  
3. Obnašanje pri mizi:  
- Dežurata dva učitelja (JD). 
- Malica je nastavljena na mizi. 
- Vsak učenec vzame serveto in svojo malico (toliko, kolikor bo pojedel). 
- Kruh položi na servieto. 
- Dežurna učenca nalijeta napitek (mlajšim pomagajo učitelji). 
- Učenci morajo biti nagnjeni k mizi, da ne drobijo po tleh. 
- Če učenec ne poje vsega, preostalo hrano odloži na pladenj za ostanke (ne k čistemu 

kruhu). 
- Če učenci želijo »repete«, potem prosijo dežurnega učitelja, ki preveri, če je na razpolago 

in ga prinese. Učenci ne hodijo po »repete« sami.  
- Dežurna učitelja za učence od 1. do 3. razreda znosita pladnje iz miz. Pladnje iz miz od 4. 

do 6. razreda nosijo dežurni učenci (nujno potrebujejo maske). Dežurna učitelja jim 
pomagata.  

- Po malici dežurna učenca obrišeta in razkužita mize svoje skupine (dežurni učitelj razprši 
razkužilo po mizi).  

- Po potrebi dežurna učenca pometeta morebitne smeti izpod miz in poravnata klopi. 
- Učenci sedijo do konca malice na svojem mestu (dokler jih ne prevzame učitelj, ki pride po 

njih).  
- Stranišče je zaklenjeno. Učitelj JV zaklene stranišče. Ključ je pri kuharicah. 
 
REKREATIVNI ODMOR 
Sadje za rekreativni odmor bo po novem ponovno nastavljeno na veliko mizo pred zbornico 
(prestavila sem jo bližje k RAČ učilnici). Ko otroke odpeljete na rekreativni odmor, si tam 
vzamejo sadje (v koloni). Kadar bo za šolsko shemo sadje, ki ne more biti nastavljeno (npr. 
grozdje, jagode, češnje), ga boste dobili 1. uro v razred (učitelji ga boste prevzeli v kuhinji, o 
tem boste obveščeni po mailu), kar je bila praksa že iz preteklih let. 
 
KOSILO 

- Dežurni učitelj poskrbi, da učenci istega razreda sedijo za isto mizo. 
- Dežurni učitelj vodi evidenco kosil po razredih.  
- Dežurni učitelj opozarja na primerno obnašanje pri mizi. 
- Dežurni učitelj za vsako skupino pobriše in razkuži mize. 
- Stranišče pri kosilu je odklenjeno. Stranišče odklene prvi učitelj, ki pripelje otroke na 

kosilo.  
 
OPB 
Učenci hodijo na stranišče in pit vodo v kuhinjo. Nujno se morajo sezuti. Ne smejo škropiti po 
tleh.  


