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 Slov. Konjice, 11.5.2020 

Navodilo za delo  v času sproščanja ukrepov in postopnega odpiranja vzgojno-
izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, vključno s higienskimi, 

organizacijskimi navodili v času priprave in izvajanja mature            

 

Vlada RS  je 29. aprila 2020 na podlagi ocen in predlogov Ministrstva za zdravje sprejela Okvirni 
načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in varstvo otrok.  

Ta dokument temelji na priporočilih NIJZ (celotna priporočila so tudi sestavni del tega 
dokumenta), okrožnic MIZŠ in šolskega koledarja, usmeritev ZRSŠ in CPI ter načrta organizacije 
dela na ŠC v času postopnega odpiranja VIZ. Navodila Državnega izpitnega centra šolam še niso 
posredovana, zato bodo v ta dokument vključena naknadno, v koliko to potrebno; sicer pa se 
upoštevajo vsi higienski in organizacijski predpisi tudi v času mature. Protokol mature pa se 
izvede v skladu z navodili RIC. 

1. Kdo se vrne v šolo 

Na podlagi omenjenega načrta je predvideno, da se na področju srednjega šolstva ob 
upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov 18. maja 2020 vrnejo v šolske klopi dijaki zaključnih 
letnikov.  Poleg dijakov zaključnih letnikov se bodo v šolo po presoji vodstva ter strokovnega in 
učiteljskega kolektiva šole lahko vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki se izobražujejo na daljavo in 
pri tem nimajo dovolj ustrezne in kakovostne tehnične podpore ali pa potrebujejo dodatno 
učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta. Mednje sodijo tudi dijaki 
srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja, ki zaradi situacije 
v državi niso mogli pridobiti ustreznega praktičnega znanja in veščin na svojem izobraževalnem 
področju skozi izobraževanje na daljavo.  

Z navedenim datumom se odpira tudi SIC- za izobraževanje odraslih.  

Vsi ostali dijaki se bodo do konca pouka tega šolskega leta še naprej izobraževali na daljavo v 
skladu z navodili in sklepom ministrice.  

 

2. Osnova, pogoji vrnitve 

V tednu od 11.5.2020 dalje se po predhodni organizaciji šole lahko v zavode vrnejo zaposleni. V 
tednu od 18.5.2020 bo vstop v šolo omogočen tudi dijakom in udeležencem IO (vsi zgoraj 
opredeljeni). Za oboje se pridobiva sklep vlade RS. 

Ob tem morda dodatno pojasnilo, da se vračajo v šole vsi dijaki, ki so navedeni zgoraj, in 
zaposleni v vašem zavodu, razen če z zdravniškim potrdilom izkazujejo, da sodijo v rizične 
skupine, ki so opredeljene v navedenih sklepih razširjenega strokovnega kolegija NIJZ, in se 
zaradi tega ne vračajo na delovno mesto oziroma v šolo.  Več v točki »zdravstvene omejitve«.  

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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Za nemoten prihod dijakov v šolo je ponovno vzpostavljen javni potniški promet. Po preverjanju 
šole pri ponudniku potniškega prometa (dne 8.5.2020) so z 11.5.2020 odprte vse linije, ki so jih 
uporabljali do/od šole dijaki pred zaprtjem javnega potniškega prometa.  

Podatki od številu dijakov in zaposlenih, ki se vračajo šole od 18.5.2020 dalje, se bodo vnašali v 
aplikacijo ministrstva, zato je pričakovati še dodatne napotke in zbiranje podatkov.  

 

3. Pedagoški vidik dela, ocenjevanje, PUD, izpiti 

Delo učiteljev (za zaključne letnike in vse ostale letnike) mora nujno potekati usklajeno: pouk 
na daljavo do 15. 5. in pouk od 18. 5. dalje, ki lahko še vedno poteka tudi na daljavo.  
 
Pouk se za dijake zaključnih letnikov v skladu s šolskim koledarjem zaključi 22. 5. 2020, kar 
pomeni, da morajo dijaki do takrat imeti zaključene vse ocene.  
 
Kljub posebnim razmeram velja, da pisanje pisnih izdelkov za oceno štirinajst dni pred koncem 
ocenjevalnega obdobja ni dovoljeno, kar pomeni, da teh ni mogoče načrtovati po vrnitvi v šolo. 
 
Z zaključevanjem ocen ne odlašajte. Dijake se oceni čim prej in se jim ocene tudi zaključi, po 
možnosti pred vrnitvijo v šolo (do 15. 5. 2020). V tem času naj bo pouk na daljavo zastavljen 
racionalno in premišljeno, tako da se vsem predmetom omogoči realizacijo temeljnih ciljev in 
pridobivanje ocen. V kolikor je mogoče, naj se dijakom zaključijo vse ocene, vsekakor pa vse 
ocene predmetov, ki jih dijak ne bo opravljal na maturi ali zaključnem izpitu.  
 
Dijakom naj se še v času pouka na daljavo omogoči popravljanje negativnih ocen oz. 
pridobivanje ocen v primerih, ko dijak ni bil ocenjen. Enako velja za pridobivanje ocen pri dijakih, 
ki so bili negativno ocenjeni ali neocenjeni v prvem ocenjevalnem obdobju.  
 
V tednu od 18. do 22. 5. bo pouk na šoli potekal v manjših skupinah, tako, da dijaki obiskujejo 
pouk samo tistih predmetov, ki jih bodo opravljali na maturi oz. zaključnem izpitu.  
 
Pri predmetih, pri katerih po presoji šole oz. učiteljev pouk enako kakovostno poteka na daljavo, 
lahko in je priporočljivo, da s takšnim načinom dela nadaljujejo.  
 
Priprave na maturo je potrebno omogočiti tudi na daljavo, predvsem vsem dijakom iz rizičnih 
skupin, ki se zaradi te omejitve ne bodo zmogli pouka in priprav udeležiti fizično (možnost  
videokonference v realnem času, ko potekajo priprave). 
 
Učitelji o posebnostih pri izvajanju pouka in priprav na zaključke izobraževanja poročajo 
ravnatelju ter pedagoškima vodjema. 
 
V tednu od 18. do 22. 5. 2020 naj učitelji omogočijo pridobivanje ocen tistim dijakom zaključnih 
letnikov, ki zadolžitev niso opravili do roka, iz utemeljenih razlogov niso uspeli pridobiti ocene 
ali želijo popraviti oziroma izboljšati oceno.   
 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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 V programih srednje poklicnega in strokovnega izobraževanja,  priprava na praktični del 
zaključnega izpita in izpit iz četrtega predmeta poklicne mature sodi med glavne cilje vrnitve 
dijakov v šole. Če je mogoče, naj priprava poteka na ustaljen način, seveda ob upoštevanju vseh 
usmeritev za preprečitev okužbe.  

Pud (praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih) 

Dijaki se lahko na PUD vrnejo od 18.5.2020, če šola presodi, da manjkajočih praktičnih 
znanj in veščin  ne bi bilo mogoče nadomestiti v prihodnjih letih. Pogoj za vrnitev dijakov 
na PUD je, da imajo v podjetju zagotovljenega mentorja in vzpostavljeno varno delovno 
okolje v skladu s priporočili NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti. Vsak primer je 
treba obravnavati individualno in pridobiti soglasje vseh partnerjev. Na praktičnem 
usposabljanju z delom morajo dijaki poleg varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja 
upoštevati tudi zaščitne ukrepe, ki jih določi NIJZ.  

Če izvedba PUD-a v letošnjem šolskem letu pod nobenim pogojem ni oz. ne bo mogoča, se 
jim po 46. členu 1. točke ZIUZEIP (UL.RS, 49/2020) to prizna kot opravljeno, če imajo 
zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.  

Za dijake nižjih letnikov je potrebno v zvezi izvajanja PUD-a upoštevati dejanske razmere 
na šoli in delodajalcih (kot zgoraj že navedeno) ter usmeritve CPI v zvezi z delovanjem PUD-
a v času izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije. V  kolikor PUD ni oz. ne bo možen se 
po zgledu 46.člena 1. točke ZUIZEOP neopravljen PUD prizna kot opravljena obveznost tudi 
za dijake nižjih letnikov. 
 
Učitelji s svojim delom in komuniciranjem vodijo dijake. Na dijake naj vplivajo pomirjujoče, k 
ocenjevanju pristopijo racionalno in ne zahtevajo od dijakov pridobiti več ocen kot je nujno 
potrebno. Poudarek je na individualnem delu.  
 

Izpitni rok in prijava na izpit 

V skladu s spremenjenim šolskim koledarjem bodo 27.5. in 28.5.2020 na šoli potekali izpiti 

(dopolnilni, popravni, predmetni). Navajam tolmačenje spremenjenega koledarja: K 

popravnemu izpitu v maju lahko pristopi katerikoli dijak zaključnega letnika (dijaki  v splošnem 

program in SSI programu) - lahko ima samo en popravni izpit, lahko pa jih ima celo več, pri čemer 

bo lahko samo en popravni izpit opravljal konec maja, ostale v juliju oziroma avgustu. Če pa ima 

dijak samo en popravni izpit in ga konec maja opravi, potem lahko pristopi k spomladanskemu 

delu mature, sicer doslej to ni bilo možno.  

Šolski koledar za to šolsko leto je izpitno obdobje raztegnil na dva dneva, zato da lahko dijak en 

dan opravlja popravni izpit, drugi dan pa še morda predmetni izpit, s katerim izboljšuje svojo že 

zaključeno pozitivno oceno.  

Še vedno velja, da lahko dijak po uspešno opravljenem zaključnem letniku enkrat izboljšuje 
oceno enega ali več predmetov, pri čemer je v tem obdobju dana možnost, da dijak opravlja dva 
predmetna izpita ( enega 27. in enega 28.5.2020). 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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 Na izpit se mora dijak prijaviti (3 dni prej, v letu 2020 je to do 22.5.2020). Na izpit se prijavi 

preko naslednjih povezav:  

a) Gimnazija Slovenske Konjice:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-

TuMvrfD0S8CyFwrn6bqASAfGcxEPlLvZRKn0hOR3RUQUFTSVFMVUVOTjlCTEUzTkVMVk9P

WVJCRi4u   

b) SPSŠ:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-

TuMvrfD0S8CyFwrn6bqJRG6Jz6vORInAQbpCV_O95UMzczMllFNkNDRllENUg2RTg1U1REN

kFTMC4u  

Razpored dela in urnik pouka po skupinah bo narejen za dijake, ki bodo napovedali svoj prihod 

v šolo ob upoštevanju  kriterijev zdravstvenih omejitve, v tednu od 12.5.-15.5.2020. Razpored 

bo dijakom posredovan na njihove maile, zapisan bo tudi v e-asistentu (pedagoška vodja, 

informatik). 

Izjave dijakov za prihod v šolo zberejo razredniki in sicer ločeno- izjava polnoletnega dijaka; 

izjava mladoletnega dijaka za čas priprav in izvajanja mature, enako velja za dijake nižjih 

letnikov, ki se bodo postopoma vračali v šolo iz vzrokov, zapisanih v uvodu tega dokumenta. Več 

o izjavah v točki «zdravstvene omejitve. 

Načrtovanje dejavnosti v šoli, vključno z načrtovanjem odmorov, se če le možno, izvede na 
način časovnih zamikov, da se dijaki različnih učnih skupin med seboj ne mešajo. 

Načrtovanje dežurstva na šoli: v času prihodov, odmorov, odhodov iz šole je potrebno 

načrtovati dežurstvo učitelja. 

4. Higienska priporočila in zahteve v času priprav na maturo in v obdobje mature 

Priporočila so povzeta po dokumentu »Higienska priporočila za srednje šole v času priprav na 
maturo in med izvedbo mature«, pri čemer so na mestih, kjer je potrebno, dodane zahteve in 
prilagoditve za celoten Šolski center Slovenske Konjice-Zreče. 
 

Za  zaščito tako dijakov kot zaposlenih na Šolskem centru pred okužbo s SARS-CoV2 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). 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqASAfGcxEPlLvZRKn0hOR3RUQUFTSVFMVUVOTjlCTEUzTkVMVk9PWVJCRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqASAfGcxEPlLvZRKn0hOR3RUQUFTSVFMVUVOTjlCTEUzTkVMVk9PWVJCRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqASAfGcxEPlLvZRKn0hOR3RUQUFTSVFMVUVOTjlCTEUzTkVMVk9PWVJCRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqJRG6Jz6vORInAQbpCV_O95UMzczMllFNkNDRllENUg2RTg1U1RENkFTMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqJRG6Jz6vORInAQbpCV_O95UMzczMllFNkNDRllENUg2RTg1U1RENkFTMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqJRG6Jz6vORInAQbpCV_O95UMzczMllFNkNDRllENUg2RTg1U1RENkFTMC4u


 

 

5 
 

ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE,  Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice 
DŠ: SI93550049, MŠ: 5052343, Telefon: 03 757 18 00, www.sc-konjice-zrece.si, e-naslov: info-scsk@guest.arnes.si 

 • Umivanje  ali  razkuževanje  rok  je  obvezno  po  vsakem  prijemanju  kljuk  (npr. 
vstopanje  v  ali  izstopanje  iz  učilnice,  pri  odhodu  na  stranišče  ali  prihodu  iz stranišča), 
ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 

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

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

• Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole. 

• 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 
oziroma med maturo po posameznem izpitnem sklopu   (na stežaj odprta okna). 

• Razen dijakov in delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno najavljena 
oseba  pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko. 

• Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po 
telefonu  ali preko računalniške povezave. 

• Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. 

• Organiziranje  dogodkov  oziroma  udeležba  na  njih  (npr.  koncerti,  proslave, razstave, 
literarni večeri) je odsvetovana oz. se ne izvede. 

 

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. 

Vsa navodila, ki so povezana z umivanjem rok, higieno kašlja, namestitev mask, so nameščena 

na več mestih v šoli (vhodi, sanitarije, učilnice..). Zadolžitev: tehnično osebje ŠC. 

5. Zdravstvene omejitve 

V skladu z navodili strokovnih organov (zdravstvo, šolstvo), se v delo, pouk oz. priprave, maturo 
vključijo dijaki, udeleženci in zaposleni, ki izpolnjujejo kriterije vrnitve v šolo. 
ŠC za potrebe organizacije dela pridobi podatke tako s strani dijakov, udeležencev in zaposlenih.  
 
Izjave dijakov pred vstopom v šolo, pristopom k maturi 
Podpisano izjavo polnoletnega dijaka oz. za mladoletne dijake podpisano izjavo s strani starša 
morajo dijaki ali starši poslati na elektronski naslov razrednika in sicer najkasneje do petka, 
15.5.2020. Udeleženec izobraževanja odraslih izjavo pošlje na mail organizatorja izobraževanja 
odraslih in jo prvi dan prihoda prinese sabo (priloga).  
Brez podpisane izjave vstop v šolo ni dovoljen. 
 
Starši mladoletnega dijaka in polnoletni dijak  se o zdravstvenih omejitvah posvetujejo  z  
izbranim  osebnim  zdravnikom  - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – 
specialistom splošne oz. družinske medicine. V primeru, da dijaku iz naslova teh kriterijev ne bo 
omogočen vstop v šolo oz. opravljanje mature, bo ta zdravstvena dokumentacija dijaku služila 
za uveljavljanje pravic za opravljanje mature v jesenskem roku (z ohranjenimi pravicami 
spomladanskega roka). 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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Umik z delovnega mesta zaradi zdravstvenih razlogov 

O  umiku  z  delovnega  mesta  zaradi zdravstvenih razlogov odloča zdravnik - specialist 
medicine dela, prometa in športa. Zaposleni, ki imajo razloge zaradi družinskih članov - 
pridobivajo zdravniška mnenja pri osebnih zdravnikih oz. specialistih družinskih članov. Za 
saposlene, ki imajo zdravstvene probleme sami, o umiku odloča zdravnik-specialist medicine 
dela, prometa in športa, kamor zaposlenega napoti delodajalec. 
 

6. Oblikovanje učnih skupin in ureditev učilnic 

Dijaki so razdeljeni v manjše učne skupine in sicer do  polovice dijakov običajnega razreda, torej 

do 15 dijakov, pri čemer je obvezno ves čas upoštevati primerno medsebojno razdaljo (najmanj 

1,5 do 2 metra). V primeru večjih prostorov se upoštevajo priporočila in omejitve NIJZ 

(večnamenski dvorana/prostor, jedilnica na gimnaziji, šolska delavnica). 

Učilnice: vse postavitve klopi, sedežev se organizirajo na način, da je zagotovljena medosebna 

razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra). Za postavitev zadolženi: tehnično osebje ŠC, za redno dnevno 

vzdrževanje postavitve in reda so zadolženi učitelji v razredu in dežurni učitelji. Enako velja za 

področje izobraževanja odraslih.  

Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. Okna pred in med poukom 

odpira praviloma ena oseba (učitelj). 

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. (Prenos preko 

kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo s papirnato krpo za enkratno uporabo in 

razkužilom). 

V učilnicah so nameščena: razkužila, papirnate krpe/brisače za enkratno, navodila za pravilno 

uporabo mask, splošni higienski ukrepi, vrečka za odpadne materiale. 

Vsakemu razredu oz. skupini bo za čas trajanja epidemije dodeljena matična učilnica. 

Pouk  v računalniških  učilnicah  in  laboratorijih,  razen  za  demonstracije, se v času epidemije 

ne  izvaja.  Predlagamo,  da računalnik v učilnici uporabljajo zgolj učitelji. V primeru nujnih 

učnih potreb se računalniška učilnica uporabi ob zagotavljanju ustrezne razdalje med dijaki in 

da posamezen dijak ostaja zgolj na enem računalniku. Vse površine, ki se jih dijaki dotikajo 

(npr. tipkovnica, miška, miza, ekran…), je potrebno po uporabi razkužiti (zadolženo tehnično 

osebje); zato je v teh primerih potrebno posebej načrtovati organizacijo uporabe učilnice, da 

bo razkuževanje časovno izvedljivo. 

Število oseb v zbornicah in kabinetih je določeno na enak način kot pri učilnicah (zagotovljena 

medsebojna razdalja 1,5 do 2 m). 

7. Zaščitna oprema 

Priporočamo, da  vsi  zaposleni  in  dijaki  v  objektu  šole  nosijo  maske. V kolikor ni 

zagotovljena medsebojna distanca, je maska v zaprtih prostorih obvezna. 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
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 Priporočamo, da zaposleni nosijo masko ves čas. Dijaki jo lahko, ko sedijo pri pouku oziroma 

opravljajo maturo in je zagotovljena distanca, odložijo (na mizo). V primeru, da se dijaku 

približa učitelj ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, naj si nadenejo maske.   

Dijak vstopa v šolo z masko. Z masko je potrebno ustrezno rokovati.  Masko  je  treba  občasno 

zamenjati, na 2 do 3 ure. Odlaganje mask je podrobneje opredeljeno v točki: čiščenje prostorov. 

Masko zagotovi ministrstvo preko Civilne zaščite (v prvem tednu odpiranja VIZ, v kolikor je 

slednje drugače, maske zagotovi Šolski center). 

8. Vstopanje v šolski objekt in v razred 

Zaposleni, dijaki in obiskovalci vstopajo v šolski objekt z masko na obrazu. 
 
Dijaki  v objekt vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medsebojno 
razdaljo. Vstop dijakov, udeležencev in obiskovalcev v objekt je preko glavnega vhoda šole 
(označeno).  Na lokaciji gimnazije Slovenske Konjice je vstop za zaposlene pri »vhodu za 
zaposlene« možen v času, ko je lokacija prosto odprta oz. le s ključem, sicer se uporablja glavni 
vhod v objekt. 
 
V pomoč za upoštevanje ukrepov so na ključnih mestih pripravljene talne označbe za 
vzdrževanje medsebojne razdalje in poti (zadolžitev označb: tehnično osebje). 
 
Dijake se  pred  ponovnim prihodom  v  šolo  po  e-pošti  ali  na  drug  preverjen  način,  na 
katerega s konkretnim dijakom komunicira razrednik, obvesti o organizaciji pouka in sicer o: 

• učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk/priprave na maturo, ter o dejstvu, da bodo 
razpoložljivi sedeži označeni; 

• pravilih ravnanja v šoli v času epidemije (npr. glede lokacij/možnosti za razkuževanje 
rok, hoje po označenih koridorjih, ne druženja oz. vzdrževanja distance pri tem,  
ravnanju  z  garderobo,  glede  režima  pri  obiskovanju  WC-ja,  glede malice…; vse iz 
tega dokumenta); 

• navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe- z-
virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena 
kašlja…); 

• tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah, eventualna   
dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…). Dijaki si naj med seboj ne 
izmenjujejo, posojajo potrebščin. 

• dijake se seznani, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 večje, zato je potrebno skrbno in odgovorno ravnanje. 

 
(Zadolženi za obveščanje: razredniki, za dnevno vzdrževanje in sledenje navodil učitelji v 
razredu, dežurni učitelji). 
 
Odsvetujemo  zadrževanje  v  skupinah  oz.  druženje  na  funkcionalnem  zemljišču  šole  in  v  
objektu šole (npr. šolsko dvorišče,  šolsko parkirišče, hodniki, garderobe…). 
 
V času prihodov v šolo bo pri vhodu in na vsakem hodniku odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi 
izvajajo (običajno je to dežurni učitelj). 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
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9. Odmori, šolska malica 

Med šolskimi odmori, vključno z odmorom za šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic. 
  
Priporočeno je, da v času intenzivnega zračenja in prvih pet minut odmora za malico, dijaki ob 
svoji mizi stoje naredijo nekaj razgibalnih oziroma razteznih vaj, ki pa naj ne povzročajo 
pospešenega dihanja (predlog primernih vaj izdela aktiv športnikov). 
 
V času izvajanja pouka oz. priprav na maturo ni organizirane šolske prehrane.   

V kolikor si dijaki prinesejo malico s sabo, je  obvezno upoštevati navodila NIJZ, konkretno: 

Pred hranjenjem si dijaki  svojo  klop  (mizo)  obrišejo  s  papirnato  brisačko  za  enkratno 

uporabo in  razkužilom  in  naredijo pogrinjek  z  brisačko za  enkratno uporabo.  S čistimi 

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

shranijo v vrečko (svojo) oz. imajo jo imajo pri sebi. Pred hranjenjem naj si roke ponovno 

umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke 

ter s čistimi rokami nadenejo masko. 

10. Delitev in pobiranje gradiva 

Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira učitelj, ki si je pred in po tem umil 
ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke naj profesor pred popravljanjem vsaj 1 dan  hrani 
na varnem mestu. Krajši odmik od priporočene hrambe izdelka je možen le z uporabo zaščitne 
opreme in razkužil, v času dodatnih izpitnih rokov, ki so določeni s šolskim koledarjem. 
 
Ravnanje s knjižnim gradivom: v času epidemije se organizira in smiselno priredi skladnost z 
navodili za knjižnice, ki je dosegljivo na spletni strani NIJZ. O navodilu se dijake in druge 
uporabnike knjižnice obvesti  preko elektronskih naslovov.  

11. Sanitarije 

Okna  sanitarij  naj  bodo  odprta.  Tudi  pred  sanitarijami, v  predprostoru  sanitarij  so talne 
označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo 
s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.  
V sanitarijah so na voljo: milo in papirnate brisačke. Sušilniki rok so v obdobju epidemije 
odsvetovani. V sanitarijah so nameščeni nasveti  oz. navodila za ustrezno higieno in zaščito 
pred virusom. 
Glede urejenosti in uporabe sanitarij za zaposlene naj zaposleni smiselno upoštevajo navodila 
za dijake. 

12. Garderobni prostori 

Dostop do garderobe je v času priprav in izvajanja mature onemogočen. Dijaki prihajajo v 
razred v čevljih. Garderobe so dovoljenje le za dijake in odrasle pri zaključnih izpitih in poklicni 
maturi, če so za izvedbo izpitov potrebna zaščitna delovna oblačila in oprema za izvedbo 
praktičnih delov izpita. 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
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 V primeru, da še katerikoli  dijak ni v celoti izpraznil garderobe, se dijak predhodno najavi pri  
razredniku, ki uskladi prihod dijaka v šolo. Dijak mora tudi  v teh primerih slediti navodilom 
prihoda v šolo, zahtevane medsebojne razdalje. Vstop v objekt je možen le z masko. 

13.  Odhod domov 

Po končanem pouku/pripravah/maturi naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno 
ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Tako kot pri vstopu v objekt je tudi v tem času 
prisotna odrasla oseba (dežurni učitelj), ki skrbi, da se ukrepi spoštujejo.  Določilo se smiselno 
uporablja tudi za udeležence izobraževanja odraslih. 
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni 
dovoljeno. 

14. Čiščenje prostorov 

Pred  ponovnim  pričetkom  pouka  je potrebno  šolo  ustrezno  očistiti  s  sredstvi,  ki  se  jih  
sicer uporablja za čiščenje prostorov.  
Po   daljši   prekinitvi   uporabe   pitne   vode, se   smiselno uporabi Priporočila lastnikom objektov 
za hišno   vodovodno   omrežje   (HVO)  (COVID-19), dosegljiva    na    povezavi:    
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno- 
vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne. 

 

V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati.   Najmanj 
enkrat  dnevno  je  potrebno  temeljito  čiščenje  prostorov,  kjer  se  nahajajo  dijaki,  
zaposleni.  V prostorih, ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih 
pogosteje dotika. 
 
Koši za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj enkrat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo 
odstranjene maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, vložene še v eno vrečo in opremljene 
z datumom zaprtja. Na nedostopnem mestu naj bodo shranjene vsaj 72 ur (na lokaciji gimnazije: 
prostor pri hišniku, na lokaciji SPSŠ kletni prostor). Po tem času se lahko odstranijo med mešane 
odpadke. 
 

Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči) naj se 
razkužijo večkrat dnevno. Upoštevati je potrebno priporočila za  čiščenje in razkuževanje 
prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije, ki so dosegljiva na povezavi:   
https://www.nijz.si/sl/navodila-za- ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-
ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeva 
Zadolžene osebe: tehnično osebje šole. 

15. Ukrepi v primeru obolenja s simptomi/znaki okužbe z virusom 

V celoti se sledi navodilom NIJZ. »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. 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
mailto:info-scsk@guest.arnes.si
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeva
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeva
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeva
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 Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo. Šola o tem 

obvesti  NIJZ.   NIJZ  vodi  epidemiološko  preiskavo.  Z  epidemiološko  preiskavo  se  išče  izvor 

okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli 

itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni.   NIJZ svetuje kontaktom, da v času 

inkubacije  COVID-19  spremljajo  svoje  zdravstveno  stanje  ter  posreduje  seznam  kontaktov 

Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni. 

Če zboli zaposlena oseba z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta 

in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o 

primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo.« 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, profesor oziroma osebje s COVID-19, se temeljito 

očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

Prostori za izolacijo so urejeni in določeni že v načrtu organizacije dela v času epidemije; na 

lokaciji Gimnazije Slovenske Konjice je ločen prostor za izolacijo v pritličju pri hišniku. Na lokaciji 

Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, je to ločen prostor za izolacijo v pritličju starega 

objekta (garderoba za GTT program). Prostora sta označena z napisom: Izolacija. 

 

Navodila se smiselno uporabljajo za vsa področja dejavnosti Šolskega centra Slovenske Konjice-

Zreče. 

 

  mag. Jasmina Mihelak Zupančič 

ravnateljica-direktorica 

 

 

Priloge: 

Higienska priporočila za srednje šole v času priprav na maturo, obdobje mature in bivanja v 

dijaškem domu v obdobju epidemije, NIJZ ( z vsemi povezavami) 

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi 

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi 

Urniki in razporedi dela: poslani na e-naslove 

 

 

 

 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

                                                                                                 (ime in priimek) 

 

1.    v  zadnjih  14  dneh  nisem  imel  nobenega  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  telesna 

temperatura,   kašelj,   glavobol,  slabo   počutje,   boleče   žrelo,   nahod,  težko   dihanje   (občutek 

pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil v tem obdobju zdrav; 

2.    v zadnjih 14 dneh nisem  bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

3.    Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 

pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok/bom ostal 

doma. 

Kraj in datum:  

Podpis:  

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami 

biva  v  istem  gospodinjstvu (najpogosteje družinski  član),  naj  ostane doma  in  omeji stike  z drugimi 

ljudmi. Če je ste bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali dežurnega 

zdravnika.  V  primeru  potrjene  okužbe  v  družini  ali  drugega  tesnega  stika  z  okuženo  osebo  boste 

nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo  vam,  da  omejite  stike  s  starejšimi  (npr.  s  starimi  starši)  in  osebami  s  pridruženimi 

kroničnimi  boleznimi  ali  imunskimi  pomanjkljivostmi,  saj  so  le-ti  bolj  ogroženi  za  težek  potek 

bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. 

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 

nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  zraka.  Pri  približno  80% 

okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek 

potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 

kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. 

Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. 

Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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 dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

http://www.sc-konjice-zrece.si/
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Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom 

k maturi 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

Moj otrok                                                                                                  (ime in priimek otroka) 

 

1.    v  zadnjih  14  dneh  ni  imel  nobenega  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  telesna 

temperatura,  kašelj,  glavobol,  slabo  počutje,  boleče  žrelo,  nahod,  težko  dihanje  (občutek 

pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 

2.    v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

3.    Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s 

SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo 

otrok/bom ostal doma. 

 

Kraj in datum:  

Podpis:  

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki 

z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z 

drugimi ljudmi. Če je otrok bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali 

dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo 

boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 

kroničnimi  boleznimi  ali  imunskimi  pomanjkljivostmi,  saj  so  le-ti  bolj  ogroženi  za  težek  potek 

bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. 

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 

nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  zraka.  Pri  približno  80% 

okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek 

in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so 

srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji 

potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. 

Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 
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