
                                                                                                                    
Celje, 14. 5. 2020 

 

Protokol izvajanja pouka za dijake zaključnih letnikov in drugih posameznih skupin ob 

postopnem odpiranju srednjih šol 

  
V šolske klopi se po devetih tednih vračajo 18. 5. 2020 dijaki zaključnih letnikov, po presoji šole pa  tudi dijaki 
nižjih letnikov, ki nimajo dovolj ustrezne tehnične podpore ali potrebujejo dodatno pomoč pri utrjevanju snovi in 
zaključevanju šolskega leta. Obdobje ponovnega vstopa v šolo je namenjeno popravljanju, izboljševanju, 
zaključevanju ocen ter pripravi na zaključni izpit in poklicno maturo. 
 

I. Splošni higienski ukrepi 

 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok po vsakem prijemanju kljuk, ograje 

ali po dotikanju drugih površin. 

 Ne dotikamo si obraza z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo, vsaj 1,5 m do 2 m. 

 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

 Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo. 

 Nošenje zaščitne maske. 

 Glej infografike Kako preprečim širjenje novega koronavirusa SARS-CoV-2019. 

 

II. Zdravstvene omejitve – spremljanje zdravstvenega stanja 

 Pouk obiskujejo le zdravi dijaki. 

 Dijakom z zdravstvenimi omejitvami (rizične supine) je odsvetovana vrnitev v šolo. Skupaj s starši si 

preberite Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake (priloga Higienskih priporočil NIJZ). Starši 

ali polnoletni dijaki se posvetujete z osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske 

medicine ali pediatrije. 

 Dijakom se odsvetuje vrnitev v šolo, če je v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla 
oseba, ki ima zdravstvene omejitve. 

 Ob ponovnem vstopu v šolo dijaki prinesejo podpisano izjavo. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo 
izpolni in podpiše sam (priloga 3 Higienskih priporočil NIJZ). 
 

III. Oblikovanje učnih skupin, zaščitna oprema in izvedba pouka 

 Pri pripravi urnika bomo upoštevali priporočilo, da se oblikujejo manjše skupine dijakov v učilnici, 

praviloma do 15 dijakov. 

 Pri vstopu v šolo in med premikanjem po njej morate uporabljati lastno zaščitno masko. Ko sedite pri 

pouku, jo lahko odložite. V primeru, da se vam približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 m, si masko 

ponovno nadenete. Masko je treba občasno zamenjati (na 2 do 3 ure). 

 Vseskozi morate vzdrževati primerno medsebojno razdaljo (vsaj 1,5 m). 

 Ves dan boste v isti učilnici (vključno z malico, tudi odhodov v trgovino ne bo), menjavali se bodo le 

učitelji. 

 V učilnicah zasedete dijaki le določene (označene) prostore, napišete na nalepko svoje ime in priimek in 

ves čas sedite na istem mestu. 

 Vrata in okna bodo smeli odpirati in zapirati samo učitelji. 



 S seboj prinesite vse, kar potrebujete za delo pri posameznem predmetu: šolske potrebščine, vodo v 

plastenki in malico, morebitna dodatna oblačila, saj se bodo učilnice vseskozi zračile, zaščitne maske, 

razkužilo ter vrečko, v katero boste odlagali uporabljeno zaščitno masko. 

 Izmenjava predmetov ni dovoljena. 

 Morebitno tiskano učno gradivo deli in pobira učitelj. 

 Priporočamo, da vsako uro ob intenzivnem zračenju stoje naredite nekaj razteznih vaj. 

 Zapuščanje učilnic praviloma ni dovoljeno, izjema je uporaba sanitarij, ki jih lahko uporabljate tudi med 

poukom, saj bodo odmori po dogovoru. 

 V sanitarijah vzdržujte ustrezno razdaljo in vestno skrbite za higieno rok. 

IV. Prihodi in odhodi domov 

 Zadrževanje in zbiranje pred šolo ni dovoljeno, zato pridite v šolo ob dogovorjeni uri. 

 Prvi dan priprav dijake ob 7.45 (dijake M-4. d ob 8.30) na dogovorjenem mestu pred šolo počaka 

razrednik, ob upoštevanju varnostne razdalje preveri izjave in ponovno poudari navodila, nato skupaj  

odidete v določeni učilnici. Drugi dan priprav greste neposredno v učilnico. 

 Upoštevamo navodilo postopnega odpiranja Šolskega centra Celje na povezavi. 
 
VI. Potek dela v šoli v času mature 

 Upoštevajo se splošne higienske/zdravstvene omejitve. 

 Dijaki boste predhodno obveščeni o vseh postopkih v zvezi z maturo v času epidemije COVID-19.  

 Po e-pošti boste prejeli  vse potrebne  informacije: čas prihoda in vstopa v stavbo, številko učilnice, 

nadstropje in sedežni red. 

 V prostoru, v katerem poteka matura, ne smete imeti telefona. 

 Garderobe za dijake so dovoljene pri zaključnih izpitih in poklicni maturi, ko so za izvedbo izpitov 

potrebna zaščitna delovna oblačila. 

 

VII. Ukrepanje v primeru obolenja s simptomi/znaki COVID-19 

 Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov.  

 Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza.  

 Če mora počakati starše ali skrbnike, naj počaka v izolaciji.    

 Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, če je mogoče, nosi masko. Uporablja naj samo 

določene sanitarije in umivalnik.  

 Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo. Šola o tem obvesti 

NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. 

        

 V času izpitov 27. in 28. 5. 2020 veljajo vsi navedeni ukrepi. 

 

VIII. Urnik priprav  

 

S4a, S4b, M4c, M4d, M4e, M2f, S2g, S3h 

 

 

Pričakujemo odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in delavcev 

šole.  

 

 

Ravnateljica  

Simona Črep 

 

http://www.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/10/obvestilo-o-postopnem-odpiranju-ol.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/s4a_1.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/s4b_1.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/m4c_1.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/m4d_1.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/m4e_3.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/m2f_1.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/s2g_1.pdf
http://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/s3h_2.pdf

