
 

 

DOPOLNITVE ŠOLSKIH PRAVIL,  

KI VELJAJO OD ZAČETKA ŠOL. LETA 2020/21  

DO PRENEHANJA EPIDEMIOLOŠKE NEVARNOSTI  

ZARADI COVIDA-19  

 

1. člen  

(splošni higienski ukrepi) 

Uporaba zaščitnih mask, higiena rok, kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje so 

ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa. V šolo naj prihajajo le zdravi dijaki in delavci 

(brez znakov akutne okužbe dihal).   

Dijake in zaposlene se seznani z zahtevanim izvajanjem vseh splošnih higienskih ukrepov: 

- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ali njihovo razkuževanje – to je 

obvezno ob vstopu v šolo, po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanju v učilnico ali 

izstopanju iz nje, pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča), prijemanju ograje 

stopnišča ali po dotikanju drugih površin; 

- odsvetujemo dotikanje obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami; 

- zahtevamo upoštevanje zadostne medosebne razdalje, vsaj 1,5 do 2 metra; 

- odsvetujemo zbiranje v skupinah na celotnem območju šole; 

- opozarjamo na pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta 

in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava); papirnati 

robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter 

vodo; 

- zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo vsaj po vsaki šolski 

uri (na stežaj odprta okna); 

- šolske prostore je treba redno čistiti in razkužiti (najmanj enkrat dnevno se izvede 

temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo dijaki in ostalo osebje); 

- površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, 

potezne vrvice v sanitarijah …), se razkuži večkrat dnevno. 

 

 

2. člen 

(izvajanje pouka) 

Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj, če ni zaradi 

organizacije dela to potrebno (npr. pri izbirnih predmetih, ki jih obiskujejo dijaki iz različnih 

oddelkov). V takšnih primerih pouk poteka v skupinah, katerih sestava se ne spreminja.  



Pouk športne vzgoje poteka v obeh telovadnicah in fitnesu, praviloma brez mešanja skupin 

dijakov iz različnih oddelkov. Športne garderobe pred telovadnicama uporabljajo le dijaki 

istega oddelka. Pred vsako skupino je treba športne garderobe očistiti in razkužiti. 

V računalniških učilnicah in laboratoriju, ki jih uporabljajo dijaki različnih oddelkov, je po 

vsaki menjavi oddelka ali dela oddelka obvezno prostor prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki 

ga uporabljajo dijaki različnih oddelkov, je obvezno razkuževanje rok. 

Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje 

širjenja virusa. 

Govorilne ure se izvajajo v prilagojeni obliki, vse informacije lahko starši praviloma dobijo 

prek telefona v času govorilnih ur za starše ali elektronske pošte.  

Prvi roditeljski sestanki za vse oddelke bodo potekali v šoli v začetku septembra 2020 v veliki 

in mali telovadnici ter ustrezno veliki učilnici v skladu z vsemi ukrepi preprečevanja širjenja 

okužbe s SARS-Cov-2. 

Obvezne izbirne vsebine se izvaja tako, da se dijaki različnih oddelkov med seboj ne mešajo.  

 

3. člen 

(zaščitna oprema) 

Zaposleni in dijaki v šoli nosijo obrazno zaščitno masko ter upoštevajo pravilni način nošenja 

ter snemanja mask. Ko dijaki sedijo pri pouku in je zagotovljena varna razdalja, lahko masko 

odložijo. Obrazno masko lahko odložijo tudi učitelji med razlago snovi pred katedrom. V 

primeru, da se učitelj približa dijaku na manj kot 1,5 do 2 metra (npr. ko pobira učno gradivo), 

si učitelj nadene masko. Enako velja za ostale delavce šole. 

Dijaki in zaposleni prinesejo zaščitne maske praviloma s seboj v šolo. 

Razkužila so pri vhodu v šolo, v učilnicah, tajništvu, v vseh sanitarijah, kabinetih, zbornici, 

garderobah in knjižnici.  

 

4. člen 

(prihod v šolo in odhod domov) 

Vstop v šolo je praviloma dovoljen le dijakom in delavcem šole, uporabljati pa morajo ustrezno 

obrazno masko in si ob vstopu v šolo razkužiti roke.  

Drugim osebam je vstop v šolo dovoljen le zaradi nujnih zadev ob predhodni najavi in z 

ustrezno obrazno masko. O obiskovalcih se vodi posebna evidenca. 

Dijaki se čimprej odpravijo v učilnico, kjer imajo pouk. Zadrževanje in druženje po hodnikih 

odsvetujemo. Pri gibanju po hodnikih se upošteva minimalna varnostna razdalja in nošenje 

obraznih mask. 



Dijaki in zaposleni iz šole odhajajo tako, da ohranjajo 1,5- do 2-metrsko medosebno razdaljo 

in nosijo obrazne maske. 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje brez ohranjanja varnostne razdalje in upoštevanja vseh 

zaščitnih ukrepov na funkcionalnem zemljišču pred šolo in na dvorišču šole ni dovoljeno. 

 

5. člen 

(učilnice) 

Vrata učilnic so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Čistilci skrbijo 

za razkuževanje kljuk, lahko pa to storijo tudi zaposleni ali dijaki. Poleg razkužila za površine 

(kljuke, klopi …) je v vsaki učilnici tudi razkužilo za roke in ustrezna infografika.  

Vsakemu oddelku oziroma učni skupini dijakov je za čas trajanja epidemije COVID-19 

praviloma dodeljena matična učilnica, v kateri poteka pouk.  

Računalnik v učilnici uporablja le učitelj. 

Svetujemo, da si dijaki šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne 

posojajo.  

 

6. člen 

(zbornica, kabineti, prostori za sestanke) 

Praviloma je v zbornici, kabinetih in drugih prostorih lahko največ toliko delavcev šole ter 

obiskovalcev, da se ohranja medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra. V veliki in mali telovadnici 

in ustrezno veliki učilnici, kjer potekajo sestanki, sedežni red zagotavlja ustrezno razdaljo.  

 

7. člen 

(odmori, šolska malica) 

Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo. Glavni odmor je v času ukrepov za 

preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 nespremenjen. Traja 35 minut, od 9.55 do 10.30. 

Dijakom je na razpolago hladna malica iz šolske kuhinje.  

Dežurna dijaka vsakega oddelka pred glavnim odmorom prevzameta naročene obroke v šolski 

kuhinji in jih prineseta v učilnico. V šolski jedilnici, kjer lahko dijaki izbirajo med dodatno 

ponudbo, se delo organizira tako, da je zagotovljena ustrezna medsebojna razdalja. Dijaki, ki 

niso naročeni na malico, jo prinesejo s seboj. Izjemoma lahko dijaki v času glavnega odmora 

gredo tudi iz šole.  

Pred malico naj si dijaki svojo klop primerno očistijo in razkužijo. Če dijaki nosijo maske, si jo 

v času malice odstranijo s čistimi rokami. 

 



8. člen 

(sanitarije) 

Okna sanitarij bodo praviloma odprta. Tudi v sanitarijah se mora ohranjati primerna medosebna 

razdalja. V sanitarijah bodo vedno na voljo mila in papirnate brisačke. Nameščena je ustrezna 

infografika z nasveti o umivanju rok. Vsak oddelek uporablja sanitarije, ki so najbližje matični 

učilnici. 

 

9. člen 

(ukrepanje v primeru obolenja s simptomi covid-19) 

Dijake in delavce se pred začetkom pouka opozori, naj v šolo prihajajo le, če ne kažejo 

simptomov bolezni. Osebe, ki so bile v stiku z obolelimi za covid-19, naj se glede ravnanja 

posvetujejo s svojim zdravnikom. Enako naj storijo vsi, ki spadajo v rizično skupino. O tem, 

kaj je svetoval zdravnik, se obvesti ravnatelja. 

Če dijak ali delavec kaže simptome covid-19, ima vročino ali druge znake akutne okužbe dihal, 

se ga napoti domov. Takega dijaka se nemudoma osami, praviloma se do odhoda iz šole 

zadržuje v zeleni sobi (pritličje). Za pot domov naj dijak ne uporablja javnega prevoza.  

Če je pri dijaku oziroma delavcu potrjena okužba s covid-19, se o tem obvesti šolo (tajništvo). 

Šola o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo in identificira kontakte, ki so bili v 

stiku z obolelim. Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, učitelj oziroma osebje s covid-19, 

se temeljito očisti in dezinficira.  

Če delavec ne zboli, a mu je odrejena karantena, se umakne z delovnega mesta. V dogovoru z 

ravnateljem izvaja delo (pouk) od doma.  

Dijakom oziroma oddelkom, ki ostanejo doma zaradi karantene, šola organizira pouk na 

daljavo.   

 

Ljubljana, 28. 8. 2020 

  


