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I. UVOD 

 

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v skladu z LDN, priporočili MIZŠ, CPI, ZRSŠ. 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in dotikov. 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

 vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa; 

 redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje 

kontaktnega prenosa. 

Roke vedno jemljemo kot okužene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in 

druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

Popolne varnosti ni. 

Za zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-COV-2 je 

potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih 

higienskih ukrepov: 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. 

Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo 

zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne robčke (70 %). Sredstva za 

čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

 Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

učilnice ali izstopanje iz njih, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz njega), ograje stopnišča ali 

po dotikanju drugih površin. 

 Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

 Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s 

papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki 

uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. 

 Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj 

odprta okna). 

 Vsi zaposleni in dijaki v objektu šole nosijo maske, kadar se nahajajo izven učilnic. 

 Dijaki jo lahko odložijo, ko sedijo pri pouku in je zagotovljena distanca. V primeru, da se 

dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 m, je obvezna uporaba maske. 

 Dijaki si preberejo infografiko s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo 

ter po odstranitvi maske si temeljito umijejo ali razkužijo roke. 

 Maska mora segati od korena nosu do pod brado. Med nošenjem se maske naj ne dotikajo. 

Masko je potrebno občasno zamenjati. 

 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 
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II. HIŠNI RED 

 

1. člen 

 (informiranje dijakov) 

Dijaki so informirani glede ukrepov preko šolske spletne strani. 

Dopolnila šolskega reda v času razmer povezanih s COVID-19 bodo objavljena na šolski spletni strani, 

družabnih omrežjih ter poslana po šolski elektronski pošti. 

2. člen 

(zdravstvene omejitve) 

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji, ki so brez znakov akutne okužbe dihal. 

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima 

zdravstvene omejitve, dijaku odsvetujemo prihod v šolo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim 

zdravnikom. 

Ves čas naj se vzdržuje primerna medosebna razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra). 

V primeru suma akutnih znakov povezanih s COVID-19 pri dijaku ravna šola v skladu z navodili in 

priporočili NIJZ in Protokola obravnave takšnega dijaka na šoli. 

Dijak je v primeru obolelosti za COVID-19 dolžan to sporočiti šoli in sodelovati pri epidemiološki 

preiskavi, kjer sodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. 

 

3. člen 

(potek pouka) 

Pričetek pouka: ob 8.00. 

0. ura: 07.10 – 07.55 

1. ura: 08.00 – 08.45 

2. ura: 08.50 – 09.35 

3. ura: 09.40 – 10.25 

4. ura: 10.30 – 11.15 

5. ura: 11.20 – 12.05 

6. ura: 12.10 – 12.55 

7. ura: 13.00 – 13.45 

8. ura: 13.50 – 14.35 

9. ura: 14.40 – 15.25 

10. ura: 15.30 – 16.15 
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4. člen 

(splošna pravila) 

 Pouk bo potekal v šoli po prilagojenem urniku. Dijaki pridejo v šolo največ 15 minut pred 

poukom in na začetek počakajo v določeni učilnici, kjer se zadržujejo tudi med odmori. 

Zadrževanje na hodnikih in zapuščanje šole med šolskimi urami ni dovoljeno. 

 Pouk poteka po prilagojenem urniku, zamujanje k pouku in predčasno odhajanje od pouka 

dijakom in učiteljem ni dovoljeno.  

 Prestavljanje ur pouka in učilnic brez dovoljenja ravnatelja ni dovoljeno. 

 Dijaki zapuščajo matično učilnice le ob odhodu v specializirano učilnico, ob odhodu domov, 

potrebi po toaletnih prostorih in v času malice po določenem urniku. 

 Šolska malica bo potekala v kletnih prostorih po vnaprej pripravljenem razporedu. 

 Dijaki in zaposleni upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

 Dijaki in zaposleni v šoli nosijo zaščitno obrazno masko. V učilnici, kjer so navzoči dijaki 

enega razreda, za dijake ni potrebna uporaba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v 

učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min 1,5 

metra). 

 Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču okrog šole ni dovoljeno. 

 V šolski objekt naj vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim razlogom, po 

predhodni najavi, z obrazno masko in v skladu z navodili šole (obvezno evidentiranje 

obiskovalca). 

5. člen 

 (vstop in gibanje v šoli) 

Pri uporabi javnega prevoza je potrebno upoštevati navodila za izvajalce javnih prevozov. 

Dijaki so pred ponovnim prihodom v šolo obveščeni o organizaciji pouka: 

 učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk; 

 pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19; 

 navodilih za preprečevanje okužbe (httDs://www.niiz.si/sl/DreDrecevanje-okuzbe-z-virusom-

sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik (Pravilna higiena kašlja, Nasveti za umivanje rok, 

Kaj lahko storim, da preprečim širjenje Korona virusa, Pravilna namestitev maske) 

Dijaki v šolo vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2-metrsko medosebno razdaljo. 

Vstop v šolo je dovoljen le s pravilno nameščeno obrazno masko. 

Po šoli se dijaki in zaposleni gibljejo v obe smeri (gor in dol) po glavnem stopnišču, po stranskem 

stopnišču je dovoljeno gibanje samo navzdol. Do okenca za nakup malice je potrebno dostopati 

skozi kletne prostore (jedilnica) in stopnišča navzgor, vračati se je potrebno skozi delavniški 

hodnik v pritličju. 

6. člen 

 (red pri pouku) 

Pouk poteka v vnaprej določenih učilnicah. Za red in disciplino pri pouku so odgovorni učitelji in dijaki. 
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Med poukom morajo imeti dijaki mobilne telefone in ostale elektronske naprave izključene, razen če 

njihovo uporabo dovoli učitelj pri pouku ali izvajanju dejavnosti. 

K pouku morajo dijaki prinašati vse zahtevane pripomočke. Učnih pripomočkov in učbenikov si iz 

higienskih  razlogov  ni  dovoljeno  izposojati. 

V primeru odsotnosti učitelja se delo organizira na daljavo in ga dijaki opravijo doma. 

Tiskano učno gradivo ter preizkuse znanja dijakom deli in jih pobira učitelj, ki si je pred in po tem 

umil ali razkužil roke ali uporabil rokavice. 

7. člen 

 (učilnice) 

Pred začetkom ter ob koncu pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. Okna naj odpira in zapira 

samo učitelj.  

Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. V vsaki učilnici 

je milo, papirnate brisačke ter razkužilo. Nameščena je tudi infografika z navodili pravilne uporabe 

mask in izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. 

Posameznemu oddelku je dodeljena matična učilnica, kjer poteka večina pouka. Dijaki se selijo v 

specializirane učilnice (delavnice, laboratorij) le takrat, ko imajo vaje praktičnega pouka. 

Dijaki zapuščajo matično učilnice le ob odhodu v specializirano učilnico, ob odhodu domov, potrebi 

po toaletnih prostorih in v času malice po določenem urniku. 

Športna vzgoja poteka v prostorih za športno vzgojo (dvorana Tabor), v primeru lepega vremena in 

primernih temperatur se priporočajo vaje na prostem. 

8. člen 

 (mešanje dijakov) 

Dijaki se iz različnih oddelkov mešajo le pri tujih jezikih in praktičnem pouku, vendar vedno v istih 

skupinah. 

9. člen 

 (individualna in skupinska strokovna pomoč) 

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih 

ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Izvaja se lahko za dijake v okviru istega razreda, 

odrasla oseba mora biti na zadostni razdalji ali uporabljati obrazno masko). 

10. člen 

 (OIV, ID, dogodki, športni dnevi) 

Organizacija OIV, ID, obšolskih dejavnosti, športnih dni in ostalih dogodkov je dopustna, vendar z 

upoštevanjem priporočil NIJZ ter zagotovljeno varnostno razdaljo.  

11.  člen 

(govorilne ure in roditeljski sestanki) 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali prek računalniške oz. 

videopovezav. Izjemoma lahko potekajo govorilne ure v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih 

ukrepov. 
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12. člen 

(knjižnica in svetovalna služba) 

Delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za preprečevanje virusa. 

Svetovalna služba opravlja svoje delo tako kot pred pandemijo Covid-19 in je na razpolago dijakom in 

staršem po predhodnem dogovoru. Obvezna uporaba maske in razkuževanje. 

13. člen 

(laboratorijske vaje in praktičen pouk) 

Pri laboratorijskih vajah in praktičnem pouku morajo dijaki imeti svojo zaščitno opremo. V šoli in med 

dijaki izposoja ni možna. Obvezna je uporaba obrazne maske v primeru, da razdalja ni zagotovljena 

ustrezna razdalja (1,5 metra). 

Če učitelj presodi, da pri vaji ne more zagotoviti predpisane varnosti, se vaja izvede demonstracijsko. 

14.  člen 

(PUD) 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu poteka v skladu s priporočili posamezne stroke. Delodajalci 

zagotovijo upoštevanje priporočil, dijaki so obvezni upoštevati navodila delodajalca. 

15.  člen 

 (dežurstvo) 

Dežurstvo dijakov v času epidemije ne poteka. V tem času dežurstvo na hodnikih izvajajo dežurni 

učitelji, ki skrbijo za upoštevanje vseh higienskih ukrepov. 

      Dežurni učitelj: 

 nadzira prihod dijakov v šolo; 

 nadzira gibanje po skupnih površinah in nadzira izvajanje varnostnih ukrepov; 

 med odmori spremlja vedenje ter gibanje dijakov v šolskih prostorih; 

 ugotovljenih nepravilnostih in kršitvah šolskih pravil obvesti ravnatelja. 

16.  člen 

 (odmori, šolska malica) 

V času odmora dijaki ne zapuščajo učilnic, razen za potrebo toaletnih prostorov, spremembe 

učilnice in malice.  

Dijaki se med poukom in med odmori, tudi če ni prisotnega učitelja, vedejo odgovorno in v skladu s 

hišnim redom. Reditelji poskrbijo za red in čistočo učilnice. Vsakršno morebitno poškodbo zabeležijo 

in jo sporočijo učitelju. 

Šolska prehrana bo organizirana tako, da dijaki jedo v jedilnici šole. Pri tem upoštevajo varnostno 

razdaljo. Ostali dijaki si malico in plastenko vode prinesejo s seboj in pojedo v jedilnici. 

S čistimi rokami si previdno odstranijo masko ter jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je pralna, shranijo 

v svojo vrečko. Pred hranjenjem si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju si 

roke ponovno umijejo oziroma razkužijo ter nadenejo masko. 

17. člen 

(sanitarije) 

Dijaki posameznega oddelka uporabijo le sanitarije v nadstropju matične učilnice. V sanitarijah je 

obvezna uporaba obrazne maske. 
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Sanitarije se redno zračijo. Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste 

papirnate brisačke. V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke ter razkužilo. V sanitarijah 

je nameščena infografika z nasveti o umivanju rok. 

18.  člen 

 (odhod domov) 

Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2-metrsko 

medosebno razdaljo. Iz šole jih pospremi učitelj po njihovi zadnji šolski uri. 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno. 

19.  člen 

(čiščenje prostorov) 

V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Najmanj 1-krat dnevno 

je potrebno temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo dijaki, učitelji in ostalo osebje. V prostorih, ki 

niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih pogosteje dotika. 

Koši za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj 1-krat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo odstranjene 

maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, vložene v še eno vrečo in opremljene z datumom zaprtja. 

Na nedostopnem mestu bodo shranjene vsaj 72 ur. Po tem se lahko odstranijo med mešane odpadke. 

Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v 

sanitarijah ...) se razkuži večkrat dnevno. 

Računalnik lahko uporablja le učitelj. Računalnik, tipkovnica, miška se morajo razkužiti pred in po 

končni uporabi istega uporabnika. 

20.  člen 

 (karantena) 

V primeru, ko je potrebna karantena za dijake posameznega oddelka ali za vse dijake šole se za dijake 

takšnega oddelka za določeno obdobje organizira pouk na daljavo. 

V primeru dela na daljavo učitelji in šola vodijo evidenco vključevanja dijakov v pouk na daljavo. Če 

se posamezni dijak ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo razrednik z njim ali z njegovimi starši oz. 

zakonitimi zastopniki vzpostavi stik in poskuša ugotoviti in odpraviti razloge. 

Vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi z zapiranjem šole, ravnatelj takoj, ko zanje 

izve, posreduje MIZŠ po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 101 oz. na el. naslov, ki bo objavljen na 

spletni strani MIZŠ. 

21.  člen  

(veljavnost) 

Dopolnitve  hišnega  reda so pripravljene na podlagi Higienskih priporočil za izvajanje pouka (NIJZ) 

in publikacije s predvidenimi modeli in priporočili za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah 

in dijaških domovih v razmerah povezanih s Covid-19 (Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 

v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila, 2020), objavljene v digitalni bralnici Zavoda 

RS za šolstvo    (https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/). 

Veljajo za čas razmer, povezanih s covid-19 in začnejo veljati 01. 09. 2020. 

direktor/ravnatelj 

mag. Midhat Mulaosmanović 

http://www.icp-mb.si/
mailto:info@icp-mb.si
mailto:visja.strokovna@icp-mb.si
mailto:mic@icp-mb.si
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/

