
 

Ljutomer, 22. 2. 2021 

PROTOKOL PREHRANA - Dodatek k hišnemu redu 

 

MALICA 9.05 

Dopoldansko malico opravijo vsi učenci v svoji matični učilnici. 

V kuhinji pripravijo obrok, ki se ga primerno zaščitenega prenese v razred. Pri razdeljevanju 

je prisoten učitelj, ki je imel 2. uro pouk.  

 Na RS (1. – 4. r) malico prinesejo učenci dežurnega razreda. Seznam učencev, odgovornih 

za določen razred, pripravi razrednik dežurnih učencev. Učenci upoštevajo priporočila 

NIJZ. V 5. r učenci sami prinesejo malico. 

 Na PS malico prinesejo učenci/reditelji za svoj razred.  

Vsi upoštevajo priporočila NIJZ. 

Posebnih lončkov za pitje izven obrokov v razredu ni. Priporoča se, da imajo učenci svoj 

napitek (voda) v svoji ustrezni embalaži.  

PRIPOROČILO NIJZ: Pred hranjenjem mizo učenec/učitelj obriše z alkoholnimi robčki ali 

papirnato brisačko za enkratno uporabo in z razkužilom ter naredi pogrinjek z brisačko za 

enkratno uporabo. Opozarjamo na higieno rok, kašlja, ne dotikamo se obraza. 

Pomembno je temeljito zračenje učilnice. 

Pred in po končanem hranjenju si učenci umijejo roke z vodo in milom ter temeljito obrišejo 

roke. Učitelj si pred delitvijo umije in razkuži roke. 

POVRŠINE SE RAZKUŽI PRED IN PO MALICI, RAZKUŽILO ZA POVRŠINE OBVEZNO NANESE LE 

UČITELJ, RAZKUŽILO SE SHRANI NEDOSEGLJIVO OTROKOM! 

 

KOSILO/DM 

 Štiri skupine PB (1.a, b, 2.b, 3.a) v razredu v svojem mehurčku ob 12.00. Za transport 

kosila je zadolžena informatorka skupaj s še eno osebo. 

 Skupine PB (3.b, 2.a in 4.r/5.r) kosilo v jedilnici z zamikom ob 12.20. 

 Učenci PS v jedilnici po končanem pouku – po 5. ali 6. uri, ob 12.05 ali 12.45. 

 Učenci, ki končajo s poukom po 4. uri, kosilo ob 11.20. 

S križci je označen sedežni red za ohranjanje varne razdalje.  

Učenci pazijo na varno medsebojno razdaljo pred delilnim pultom ter smer hoje.  

V jedilnici vsi ob delilnem pultu in na poti do mize nosijo zaščitno masko. 

                                                                                            

Zapisala OPŠ Darja Makoter 


