Celje, 4. 3. 2021

Protokol organizacije in izvajanja pouka pri modelu C-SŠ vzgojno-izobraževalnega
procesa v šolskem letu 2020/2021
Vlada RS je na seji dne 3. 3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Slednji začne veljati 5. 3.
2021, uporabljati pa se začne 8. 3. 2021. Z novim odlokom ni več prepovedano zbiranje ljudi v srednjih
šolah in dijaških domovih.
Ta odločitev vlade pomeni, da se ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov v ponedeljek, 8. marca
2021, vračajo v šolske klopi vsi dijaki, v skladu z nekoliko prilagojenim modelom C.
Stalno se v šoli izobražujejo dijaki zaključnih letnikov in vsi dijaki programov nižjega poklicnega
izobraževanja. Ostali dijaki se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da je
pri pouku polovica oddelkov. Slednje velja tudi za dijake za izvedbo praktičnega pouka. Na spletni strani
šole so za vsak teden objavljeni oddelki, ki se izobražujejo v šoli.
Pouk na daljavo poteka po protokolu SŠ-D, objavljen na spletni strani šole.
Pri izvajanju pouka v šoli veljajo omejitve, ki so določene s priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ) in se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov.
I. Splošni higienski ukrepi
 Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok.
 Ne dotikamo si obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo – vsaj 1,5 m.
 Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo, jih redno čistimo in razkužujemo.
 Uporabljamo zaščitno masko.
 Info grafike so dostopne na naslednji povezavi: http://smm.sc-celje.si/info-grafika/
II. Zdravstveno stanje dijakov – obiskovanje pouka v šoli
 Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki je popolnoma zdrav.
 Če se bodo pri posameznem dijaku pojavili znaki ali bo potrjena okužba
s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z dijakom biva v istem gospodinjstvu, bo dijak ostal doma in omejil
stike z drugimi ljudmi.





Če je dijak bolan, pokličejo starši za nadaljnja navodila otrokovega izbranega ali dežurnega
zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja
navodila prejeli od osebnega zdravnika.
V primeru, da ima dijak zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja
okužbe s SARS-CoV-2, se starši posvetujejo z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

III. Izvedba pouka in zaščitna oprema
 Pouk bo potekal v celotnem oddelku – v matičnih učilnicah.
 Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj.
 Pri vstopu v šolo in med premikanjem po njej – v skupnih prostorih/hodnikih – ter med poukom
dijaki uporabljajo lastno zaščitno masko.
 Učitelji in drugi strokovni delavci uporabljajo zaščitno masko ves čas.
 V računalniških in drugih specializiranih učilnicah ter delavnicah je potrebno:
o po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti;
o pred vstopom v prostor razkužiti roke;
o upoštevati protokol uporabe prostora in opreme.
 Pri praktičnem pouku/praksi se upoštevajo navodila uporabe prostora in opreme ter
priporočila/navodila, ki veljajo za posamezno dejavnost/panogo. Dijaki uporabljajo zaščitno
masko.
 Pouk športne vzgoje lahko poteka v telovadnici po posebnem režimu, s katerim bodo dijake
seznanili učitelji športne vzgoje. Garderobe v telovadnici je potrebno pred vsako skupino očistiti
in razkužiti. Spodbujamo pouk na prostem.
 Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 Šolska prehrana bo organizirana za dijake naše šole na lokacijah Lava in na I. OŠ Celje po
posebnem protokolu.
 Dijaki praviloma malicajo v matični učilnici. Priporočamo, da si prinesejo malico s seboj, če ne
malicajo v šoli.
 Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo, izjema je uporaba sanitarij, ki jih lahko
uporabljajo tudi med poukom v dogovoru z učiteljem.
 Dijaki se čim manj zadržujejo na hodnikih šole.
 Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo
razkužijo.
 Ob vhodih, na hodnikih vseh etaž bodo razkužila in infografike z navodili za splošne higienske
ukrepe.
 Šolske prostore se redno čisti in razkužuje v skladu s priporočili za čiščenje in razkuževanje
prostorov izven zdravstvenih ustanov v času ogroženosti z okužbo covid-19.
IV. Obravnava oseb, ki so covid-19 že prebolele
 Osebe, ki so covid-19 že prebolele, v primeru visoko rizičnega tesnega stika v obdobju 6 mesecev
od pojava znakov bolezni, praviloma ne potrebujejo karantene na domu.
V. Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa (HAGT)
 Ko je pri osebi, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni proces, potrjena okužba s SARS-CoV-2 s
HAGT, se izvede potrditveni test s PCR-metodo.




Če je potrditveni test PCR negativen, se ukrepi, uvedeni ob pozitivnem HAGT, prekličejo. To
pomeni, da se dijaki vrnejo v šolo.
Če je potrditveni test PCR pozitiven, ukrepi, uvedeni ob pozitivnem HAGT, ostanejo. Obdobje
karantene na domu ostane enako, kot je bilo določeno ob pozitivnem HGT.

VI. Sum okužbe s SARS-CoV-2 pri dijaku
 Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola o tem obvesti starše.
 Mladoletni dijak počaka starše v izolaciji – na lokaciji Lava v prostoru B-02 in na Lokaciji
Kosovelova v C-10. Upošteva naj vse preventivne ukrepe (masko, medosebno razdaljo, higieno
rok).
 Dijak lahko uporablja samo določene sanitarije in umivalnik.
 Polnoletni dijak lahko odide domov, če mu to dopušča zdravstveno stanje. Pri tem ne uporablja
javnega prevoza.
 Osebje, ki je v stiku z obolelim, naj nosi masko in upošteva navodilo o medsebojni razdalji in
higieni rok.
 Starši mladoletnega dijaka/polnoletni dijak se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom dijaka.
 Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid negativen, dobi navodila za zdravljenje od
izbranega zdravnika in je preiskava na covid-19 zaključena.
 Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo
od izbranega zdravnika. Starši/polnoletni dijak o tem obvestijo razrednika/razredničarko, ki
obvesti v nadaljevanju vodstvo šole. Vodstvo šole ukrepa v skladu z umeritvami NIJZ.
 Prostore, v katerih se je gibal dijak ali zaposleni s covid-19, temeljito prezračimo in razkužimo
predvsem površine, ki se jih je dotikal.
VII. Prihodi in odhodi domov
 V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni – drugi po predhodni najavi z vodenjem
evidence.
 Dijaki vstopajo v šolski prostor pri glavnem vhodu, pri strojnih delavnicah pa v primeru prihoda na
praktični pouk.
 Obiskovalci (ne velja za dijake in zaposlene) smejo vstopiti v šolo samo pri glavnem vhodu.
 Ob vstopu v šolski prostor si je potrebno razkužiti roke. Na razpolago je več avtomatskih
razkuževalnikov.
 Pri zadrževanju in zbiranju pred šolo se upoštevajo navodila NIJZ.
Prosimo za odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in
delavcev šole.

Ravnateljica
Simona Črep

