OSNOVNA NAVODILA ZA UČENCE 9. razreda
(izobešeno v učilnicah)
POT DO ŠOLE
Učenci vstopajo na vhod z avtomatskimi vrati z dvoriščne strani, ves čas na območju šole upoštevajo varnostno razdaljo (1,5m
ali več).
Na poti od vstopne ceste na dvoriščni strani (pri znaku »prepoved prometa«) do vhodnih vrat se pomikajo po cesti ob koritih
in pri prehodu za pešce prestopijo na tlakovec in spet ob koritih do stopnic; držijo se leve strani stopnic.
VSTOP V ŠOLO in GARDEROBE
V šolo učenci vstopajo ob 7.20h. Pred vstopom v šolsko zgradbo si namestijo masko in posamično vstopajo v garderobo pri prvih
vratih. V njej se preobujejo (in po potrebi odložijo vrhnjo obleko) in nemudoma a mirno iz nje izstopajo pri drugih vratih. Vrat
garderobe se učenci ne dotikajo in jih ne zapirajo.
Nadaljujejo v smeri hodnika z učilnicami v pritličju, po levi strani in vstopajo v posamezne učilnice, povsod na poti
upoštevajo talne oznake:
 večinoma črno-rumene (koridor), puščice (smer hoje) in
 rdeče (zaustavitev v primeru čakanja).
UČILNICE
Vsako popoldne in noč se učilnice zračijo z vsemi (običajno štirimi) najvišjimi okni in pred začetkom pouka. Med odmori učitelj na
stežaj in varno odpira in zapira okna.
Vrata učilnice ostajajo odprta ves čas do začetka pouka, da je zmanjšana potreba po odpiranju in tako dotikanju vrat in kljuk.
Kljuke učitelji po vsakem dotiku obrišejo z brisačkami (papirne za enkratno uporabo) in razkužilom za površine.
Pri vsakem prihodu v šolo (in odhodu) si učitelji in učenci razkužijo roke. Razkužilo je pri vhodnih vratih in na začetku hodnika
z učilnicami.
V vsaki učilnici so:
 umivalnik in milo,
 razkužilo za roke,
 razkužilo za površine (predvsem za vrata, kljuke in mize),

 papirnate brisačke,
 koš za odpadke,
 izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi.

Pouk oddelkov je organiziran v skupinah: s svojimi matičnimi učitelji in drugimi izvajalci, po urniku. Pri posameznih urah se vključijo
tudi drugi učitelji, ki se tudi izmenjujejo in po potrebi izvajajo pouk.
V učilnicah se upoštevajo priporočila NIJZ:
 higiena rok, kašljanja in kihanja: roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali
razkuževanju,
 učenci si ne izmenjujejo pripomočkov,
 malico opravljajo v svojih učilnicah na svojih mizah, hrana je deljena s strani učitelja. Noben učenec si ne jemlje sam niti
hrane niti pribora, tako je tudi v času kosila,
 otroci ne zapuščajo prostora niti med odmori, razen za obisk sanitarij (ki so v pritličju razrednega pouka) ali po navodilu
učitelja. Pri teh poteh in v sanitarijah tudi samostojno upoštevajo priporočila NIJZ, talne oznake in drugo,
 v času priporočil NIJZ v zvezi z COVID-19 bo učencem dodeljen sedežni red (nalepke pripravijo in na stole zalepijo
razredniki).
Morebitno tiskano gradivo učencem deli in pobira učitelj, ki si je pred tem umil ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke
učitelj pred popravljanjem vsaj 1 dan hrani na varnem mestu.
MASKE
Učenci od 1. do 3. razreda ne uporabljajo mask nikjer v šoli.
Učenci 9. razreda pri hoji po šoli nosijo masko (ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela), ki si jo namestijo pred
vstopom v šolo; lahko pa pred vhodom prevzamejo šolsko masko. Maske ne nosijo v učilnicah in pri kosilu v jedilnici. Ob izhodu
iz šole uporabljeno masko odložijo v koš za maske (z rumeno vrečko).
Učitelji na šoli (pri pouku, na hodnikih, v skupnih prostorih…) nosijo maske, ki si jih za vsak dan zjutraj vzamejo v tajništvu ki si jih
zamenjujejo na 2 uri ali če so mokre, prej. Vsak si jo vzame tudi za prihod za naslednji dan. Pri tem se obnašamo racionalno.
Tudi vsi drugi zaposleni (po priporočilih NIJZ tudi v vseh drugih zaprtih prostorih) uporabljajo masko.
Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Napravimo vse, kar je v naši moči, da te
možnosti zmanjšamo!
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