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PROTOKOL PRI MALICI, KOSILU IN ODHODU IZ ŠOLE

Imamo dva glavna odmora za malico, in sicer od 9.05 do 9.20 ter od 10.05 do 10.25. Malico smo
v izogib mešanju oddelkov zamaknili v 1. in 2. uro za 5 minut. V prvem odmoru malicajo šesti in
deveti razredi, v drugem sedmi in osmi razredi. V jedilnici imajo označene prostore, kjer imajo
stalno mesto. Prihodi v jedilnico so natančno določeni, in sicer:
- 6. razredi ob 9.00,
- 7. razredi ob 10.00,
- 8. razredi ob 10.10,
- 9. razredi ob 9.10.
• Po končani uri in razkuževanju razreda učitelj odpelje učence na malico oz. tiste, ki ne
malicajo, na dvorišče, v park, kjer je za posamezne oddelke določeno mesto.
• Skupina učencev se ustavi 1,5 m pred skupino, ki že čaka na malico.
• Učenci stojijo eden za drugim in imajo pravilno nameščene maske, ki jih snamejo šele pri
mizi in si jih ponovno nadenejo, ko pojedo.
• Preden pridejo do razdelilnega pulta, si temeljito umijejo roke.
• Usedejo se na, za njih, označeno mesto. Vedno sedijo na istem mestu.
• V jedilnico prihajajo s hodnika, iz nje odhajajo čez oder in garderobe nazaj proti učilnicam
(krožni promet, ki omogoča čim manjše mešanje učencev posameznih oddelkov).
• Ko učenci zapustijo jedilnico, gredo takoj v učilnice in se ne zadržujejo na hodniku, da je
čim manjša verjetnost mešanja.
• Ko imajo konec pouka, učitelji odpeljejo učence proti garderobam in jedilnici. Po levi
strani se priključijo koloni, ki čaka na kosilo, na desni so učenci, ki gredo v garderobe in
domov. Učitelj jim pomaga, da se pravilno razporedijo. Ves čas imajo pravilno nameščene
maske.
• Učitelj poskrbi, da se učenci hitro preobujejo in zapustijo šolsko stavbo. Zunaj počakajo
na šolski prevoz.
• Učenci, ki gredo na kosilo, se držijo enakega protokola kot pri malici.

Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, Slovenija;  +386 1 444 05 55,  tajnistvo@os-preserjeradomlje.si;
 www.os-preserjeradomlje.si

