
 

 

PROTOKOL O UPORABI, NOŠENJU MASK v OŠ Simona Jenka Smlednik 

Protokol je napisan na podlagi okrožnice MIZŠ (številka: 603-1/2021/96)  

6. 11. 2021 z dopolnitvami, ki veljajo za organizacijo dela v OŠ Smlednik. 

1. V šoli je uporaba zaščitne maske za vse učence in delavce šole obvezna ves 

čas prisotnosti v zaprtem prostoru. Na vseh vhodnih vratih imamo ustrezne 

oznake. 

 

2. Učence ob prihodu v šolo, glede nošenja mask  (varstvo vozačev, jutranje 

varstvo) spremljata učitelja, ki sta v tem času na delovnem mestu. Ob prihodu 

v šolo, 8.20 do 8.30 učence spremlja glede nošenja mask dežurna oseba v 

varstvu vozačev. Učence, ki nimajo maske, opozori, da jih uporabijo. V kolikor 

maske nimajo, jih napoti v zbornico oz. v tajništvo.  

 

3. Učitelj /učiteljica ob začetku pouka, vstopu v razred, preveri, če nosijo vsi 

učenci maske. V kolikor učenec maske nima, ga napoti v zbornico oz. 

tajništvo. V primeru, da učenec maske ne bo nosil, mu učitelj dodeli mesto, ki  

je 1,5m oddaljeno od ostalih, v kolikor je to mogoče. Učitelj o tem obvesti 

razrednika/razredničarko, ta pa  obvesti njegove starše o ukrepu, kako bo 

učenec spremljal pouk (1,5m oddaljen od ostalih.) 

 

4. Učence, ki ne nosijo maske, zapiše učitelj v tabelo Covid vTeamsih SJ 

učiteljski zbor. Razrednik/razredničarka spremlja zapise, se z omenjenimi 

učenci pogovori o dolžnosti upoštevanja odloka. V kolikor učenec še ne 

upošteva navodil, razrednik obvesti starše. 

 

5. Učenci imajo maske ves čas pouka, še posebej smo pozorni na nošenje mask 

v skupnih prostorih (pri garderobnih omarah, pred prihodom v šolo). Pri 

odhodu iz šole, je za to odgovoren dežurni učitelj v avli (13.05 do 13.40). 

takrat gre največ učencev domov oz. prihajajo v avlo iz jedilnice. 

 

6. Učenci ne nosijo mask v času malice, kosila in pri športni vzgoji.  

 



 

7. V času odmora za malico, je učitelj, ki ima 1.uro pouk v razredu do 9.30. 

Učenci ostanejo v razredih, v avli skrbi za red dežurni učitelj do 9.45. 

  

8. V času kosila, ko učenci odhajajo tudi domov, nekateri ostanejo v razredih, 

skrbi za red dežurni učitelj v avli.  

 

 

9. Tabela dežurnih učiteljev je obešena v avli šole in v zbornici.  

 

 

V Smledniku, december 2021                                 Zapisala Mija Borčnik 

 

 

 

 

 

 


