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Protokol in načrtovanje aktivnosti skladno s Higienskimi priporočili v času 
izvajanja priprav na PM, izpitov in učne pomoči ob sproščanju ukrepov v 
času COVID-19  

 

DIJAKI – ŠOLA 

 

ZDRAVSTVENE OMEJITVE 

Pouk lahko obiščete le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). 

Ob vstopu v šolo dijaki prinesete podpisano izjavo Izjava staršev/dijaka. Izjavo predate 
strokovnemu delavcu (ga. Partljič, ga. Kosi) pred vstopom v šolo. 

Opomba: V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. 

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

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, 
ki ima zdravstvene omejitve, dijaku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z 
izbranim osebnim zdravnikom (specialistom pediatrije) oz. izbranim osebnim zdravnikom 
(specialistom splošne oz. družinske medicine). 

Ponovni zagon pouka povečuje tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2. Temu 
ustrezno poskušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oz. 
osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji. 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na zemljišču šole in v objektu šole ni dovoljeno. 

 

INFORMIRANJE DIJAKOV IN ODGOVORNOST 

Dijaki in starši so informirani glede ukrepov in sproščanja ukrepov prek javnih medijev, 
šolske spletne strani in elektronske pošte v eAsistentu. 

Protokol in načrtovanje aktivnosti na SPŠ v času epidemije bo objavljen na šolski spletni 
strani, družbenih omrežjih ter poslan po šolski elektronski pošti in kanalih, ki jih uporablja 
razrednik za komunikacijo z razredom. Z dijaki 4. letnikov bo organizirana tudi 
videokonferenca. 

Higienska priporočila v času epidemije NIJZ so objavljena na vidnih mestih v vseh 
prostorih šole, kjer so dijaki oz. zaposleni: 

Pravilna higiena kašlja – infografika 

Nasveti za umivanje rok – infografika 

Kaj lahko storim, da preprečim širjenje koronavirusa – infografika 

Pravilna namestitev maske – infografika 

Dijaki so dolžni protokol, infografike in navodila zaposlenih SPŠ upoštevati in se 
odgovorno vesti. 
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IZVEDBA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, IZPITOV IN POKLICNE MATURE 

Izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa bo potekala v skladu s prilagojenim urnikom v 
času priprav in dela na daljavo. 

Izpiti bodo potekali po objavljenem razporedu na šolskih spletnih straneh. 

Poklicna matura bo potekala po objavljenem razporedu na šolskih spletnih straneh. 

 

ZAŠČITNA OPREMA 

Vsi zaposleni in dijaki v objektu šole nosijo masko.  

Dijaki jo lahko, ko sedite pri pouku oz. opravljate PM in je zagotovljena distanca, odložite. 
V primeru da se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot od 1,5 do 2 metra, si 
nadenete masko (npr. ko profesor pobira izpitne pole). 

Dijaki si preberejo infografiko s pravilnim načinom nošenja in snemanja maske. Pred 
uporabo in po odstranitvi maske si temeljito umijete ali razkužite roke.  

Infografike so v vseh učilnicah, v prostorih ob umivalniku, v avli in sanitarijah. 

Maska mora segati od korena nosu do območja pod brado, med nošenjem se je ne 
dotikate. Masko je treba občasno zamenjati, na 2–3 ure. 

V šolo in dijaški dom vstopate s svojo masko, maske za uporabo v šoli dobite ob vstopu ali 
pri učitelju.  

 

OZNAČBE 

Označbe se nahajajo: 

– pred vhodom: črte, ki opozarjajo na razdaljo 2 metra; 
– v avli: črte, ki opozarjajo na razdaljo 2 metra; 
– na hodnikih: trakovi, ki preprečujejo dostop v kotiček za sproščanje.  

Označbe je treba upoštevati.  

 

SMETI 

V vsaki učilnici, sanitarijah, avli in zbornici so nameščeni koši. Maske se odvržejo v 
posebne vreče, ki se jih po uporabi zaveže in da v drugo vrečo, na kateri se zabeleži datum 
odpada in odstrani v nedostopni prostor za 72 ur. Potem se maske odvržejo med mešane 
odpadke. 

 

PREZRAČEVANJE IN RAZKUŽEVANJE 

Prostori se zračijo vsako uro. Razkuževanje se opravi pred dejavnostjo in po njej. 
Klimatske naprave in prezračevalne naprave ne bodo obratovale.  

Pred aktivnostjo in po njej se bodo razkužili tudi predmeti višje frekvence dotikanja 
(kljuke, pipe, ročaji idr.). 
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Računalnik lahko uporablja le učitelj. Računalnik, tipkovnica, miška se bodo razkužili pred 
uporabo istega uporabnika in po njej. 

PRIHOD V ŠOLO 

MIZŠ priporoča peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez 
združevanja dijakov!). 

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

V šolo dijaki vstopajo z masko. Med seboj držijo razdaljo od 1,5 do 2 metra. 

Ob vstopu v šolo dijaki prinesete podpisano izjavo Izjava staršev/dijaka. Izjavo predate 
strokovnemu delavcu (ga. Partljič, ga. Kosi) pred vstopom v šolo. 

Starši, prijatelji in drugi spremljevalci ne hodijo v prostore šole. Na vas počakajo izven 
šolskih prostorov; tudi zanje velja, da je na šolskih površinah prepovedano druženje v 
večjih skupinah. 

 

UČILNICE, SEDEŽI, ŠOLSKE POTREBŠČINE 

V šolo vstopate z masko. V šolo prihajate po urniku. Med seboj držite razdaljo od 1,5 do 2 
metra. Pred šolo in po njej upoštevajte črte na tleh, ki označujejo varno razdaljo. Po 
vstopu takoj, v varni razdalji, vstopite v učilnico, v kateri imate pouk. Sedete na označena 
mesta, druga mesta morajo biti prosta.  

Prehajanje iz učilnice v učilnico ni dovoljeno. Sedežni red ostaja enak. V vsaki učilnici, na 
hodnikih, v avli in sanitarijah je možnost razkuževanja rok. 

Potrebne šolske potrebščine prinesite v skladu z navodili učitelja, ki vas uči. 

Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujete in ne posojate. 

 

DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA 

Morebitno tiskano učno gradivo dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem 
umil ali razkužil roke. 

Vrnjene/oddane pisne izdelke naj profesor pred popravljanjem vsaj en dan na varnem 
mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa na različnih površinah. 

 

ODMORI, ŠOLSKA MALICA 

V času odmora ne zapuščate učilnic. Po vsaki uri naredite nekaj razgibalnih/razteznih vaj. 
Učilnica se prezrači. 

Šolska prehrana ne bo organizirana. Malico in plastenko vode si prinesete s seboj. Pred 
hranjenjem si svojo klop (mizo) obrišete z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za 
enkratno uporabo in razkužilom (70-odstotni etanol) in naredite pogrinjek z brisačko za 
enkratno uporabo. 

Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovite. 



4 
 

S čistimi rokami si previdno odstranite masko in jo zavržete v koš za odpadke; če je pralna, 
shranite v svojo vrečko. Pred hranjenjem si roke ponovno umijete oz. razkužite. Po 
končanem hranjenju si roke ponovno umijete oz. razkužite ter nadenete masko. 

GARDEROBE OMARICE 

Iz garderobnih omaric boste odstranili svoje stvari po navodilu učitelja v ustreznih 
časovnih razmikih. Ključe omaric boste oddali v ovojnico. Dijaki izpraznijo le svojo 
garderobno omarico. 

 

UČBENIKI, IZPOSOJENE KNJIGE IN DRUGO 

Dijaki bodo knjige in knjižnično gradivo vrnili v dogovoru s knjižničarko in po seznamu, ki 
ga bodo prejeli od nje. 

Izposojeno gradivo posamično oddajo pred vhodom v knjižnico. Gradivo prevzame 
knjižničarka, ga odloži na posebej predvidene ravne površine in ga pusti. 

Loči se nečista pot gradiva (za vrnjeno gradivo) in čista pot gradiva (za gradivo, ki je v 
knjižnici). 

Učbeniki, knjige in druga gradiva bodo skladiščeni vsaj 7 dni, preden gredo ponovno v 
obtok. Če so iz plastificiranega materiala oz. zaščiteni s plastičnim ovojem, se jih razkuži. 

Če je gradivo izključno iz papirja in kartona, ga lahko po preteku najmanj 3 dni 
uporabljajo.  

Odloženi kupi gradiva bodo označeni z datumom, ko bodo odloženi. 

Knjižnica se redno zrači. 

 

SANITARIJE 

V sanitarijah se lahko zadržujeta največ dve osebi na primerni razdalji. V sanitarijah so na 
razpolago tekoča voda, milo, papirnate brisače za enkratno uporabo in razkužilo. 

Sanitarije se redno zračijo. Čiščenje in razkuževanje sanitarij se izvajata redno (še posebej, 
kljuke, ročaji, pipe idr.). 

 

ODHOD DOMOV 

Po končanem pouku dijaki iz šole izstopate posamično, pri tem ohranjate medosebno 
razdaljo od 1,5 do 2 metra.  

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

 

MOBITELI, RAČUNALNIKI 

V času prisotnosti v šoli uporaba mobitelov in računalnikov pri dijakih ni dovoljena.  
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

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

 

 

ZAKLJUČEVANJE OCEN 

Ocene se zaključijo po naslednjem terminskem koledarju: 

– Za zaključne letnike bo konferenca v petek, 22. 5. 2020. Ocene morajo biti 
zaključene do četrtka, 21. 5. 2020, do 12.00. 

– Dijaki 3. letnikov programa Tehnik varovanja bodo končali pouk 5. 6. 2020, ocene 
morajo biti zaključene do 4. 6. 2020. 

– Dijaki 3. letnikov programa Logistični tehnik bodo končali pouk 13. 6. 2020, ocene 
morajo biti zaključene do 12. 6. 2020.  

– Dijakom se po sklepu konference dne 12. 5. 2020 in po priporočilih CPI-ja delno 
prizna PUD. Prizna se del PUD-a, ki je bil z LDN-jem načrtovan v 3. letniku. Drugi 
del, ki je načrtovan v začetku šolskega leta 2020/21, se bo izvedel, če bodo 
razmere dopuščale. 

– Dijaki 1. in 2. letnikov bodo končali pouk 24. 6. 2020, ocene morajo biti zaključene 
do 22. 6. 2020. 

Štirinajst dni pred koncem pouka dijaki ne pišejo pisnih preizkusov znanja za oceno. 
Dijakom, ki kakor koli niso pridobili ocene ali je negativna in učitelj presodi, da je to 
smiselno, se da možnost pridobitve ocene, lahko tudi v šoli v skladu z dogovorom (tudi za 
obdobje pred zaprtjem šol), vendar v manjših skupinah. Z odločitvijo seznani razrednika in 
vodstvo. 

ZRSŠ priporoča, da se ocene zaključijo že do 15. 5. 2020 (za zaključne letnike), med 18. 5. 
in 22. 5. 2020 potekajo priprave na maturo. 

 

POKLICNA MATURA 

PISNO: sobota, 30. 5. 2020, ANG; sobota, 1. 6. 2020, SLO; sobota, 6. 6. 2020, MAT; 
četrtek, 11. 6. 2020, stroka – med 9.00 in 12.15. 

USTNO: 15. 6.–22. 6. 2020. 

Zaradi povečanega števila vključenih zaposlenih pri izvedbi PM na te dneve učitelji ne 
načrtujejo aktivne komunikacije z dijaki. 

 

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI 

27. 5. 2020 bodo popravni izpiti – izjemoma samo letos in samo iz enega predmeta. 

28. 5. 2020 lahko dijaki zvišujejo ocene iz enega pozitivno zaključenega predmeta. 

Vsi drugi termini ostanejo v skladu z LDN. 

 

DIJAKI DIJAŠKI DOM 
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ZDRAVSTVENE OMEJITVE 

V dijaški dom lahko pridete le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). 

Ob vstopu v DD dijaki prinesete podpisano izjavo Izjava staršev/dijaka. Izjavo predate 
strokovnemu delavcu (ga. Papak) pred vstopom v DD. 

Opomba: V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. 

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

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, 
ki ima zdravstvene omejitve, dijaku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z 
izbranim osebnim zdravnikom (specialistom pediatrije) oz. izbranim osebnim zdravnikom 
(specialistom splošne oz. družinske medicine). 

Ponovni zagon DD povečuje tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2. Temu 
ustrezno poskušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oz. 
osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji. 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na zemljišču šole in v objektu šole ni dovoljeno. 

 

INFORMIRANJE DIJAKOV IN ODGOVORNOST 

Dijaki in starši so informirani glede ukrepov in sproščanja ukrepov prek javnih medijev, 
šolske spletne strani in elektronske pošte v eAsistentu. 

Protokol in načrtovanje aktivnosti na SPŠ in DD v času epidemije bosta objavljena na šolski 
spletni strani, družbenih omrežjih in poslana po šolski elektronski pošti in kanalih, ki jih 
uporablja razrednik za komunikacijo z razredom. Z dijaki 4. letnikov bo organizirana tudi 
videokonferenca. 

Higienska priporočila v času epidemije NIJZ so objavljena na vidnih mestih v vseh 
prostorih šole, kjer so dijaki oz. zaposleni: 

Pravilna higiena kašlja – infografika 

Nasveti za umivanje rok – infografika 

Kaj lahko storim, da preprečim širjenje koronavirusa – infografika 

Pravilna namestitev maske – infografika 

Dijaki so dolžni protokol, infografike in navodila zaposlenih SPŠ upoštevati in se 
odgovorno vesti. 

 

I. DOMSKA PRAVILA, ki veljajo v obdobju razglašenih izrednih ukrepov za preprečitev 
okužbe s koronavirusom 

1. Namestitev v sobe ter pravila učenja in življenja v domu 

• Dijaki (maturanti) so nastanjeni v enoposteljne sobe (v sobi je samo en dijak).  

• Učenje poteka samo v sobah. 

• Obiski v sobah niso dovoljeni. 



7 
 

• Učilnice in drugi skupni prostori so zaklenjeni. 

• Dijaki so zadolženi, da sobo pogosto zračijo in čistijo. 

• Odpadke dijaki ločujejo in jih sami odnašajo v ločevalne zabojnike. 

• Podaljšani izhodi niso možni. 

• V domu ne potekajo interesne dejavnosti, pri katerih se dijaki medsebojno družijo. 

• Dijaki se lahko zadržujejo pred domom, vendar morajo upoštevati varnostno 
razdaljo. 

• Vzgojitelji praviloma ne vstopajo v dijaške sobe. 

• Svetovanje, pomoč pri učenju in drugo delo vzgojitelja z dijaki poteka na primerni 
razdalji. Vzgojitelji in dijaki pri tem nosijo maske.  

2. Uporaba skupnih sanitarnih prostorov 

• V sanitarne prostore lahko vstopi hkrati samo en dijak. Pred vstopom v sanitarije 
zato dijak najprej preveri, ali so sanitarije proste. Če so zasedene, počaka v vrsti 
pred sanitarijami. 

• Pred uporabo sanitarij in po njej si dijak umije in razkuži roke. 

• V sanitarijah in na komunikacijskih točkah (pri vhodu, na etažah idr.) so vedno na 
razpolago razkužila. 
 

3. Prehranjevanje v domu 

• V času koronavirusa je ukinjen sistem samopostrežbe hrane.  

• Dijaki pred razdelilnico hrane stojijo v vrsti tako, da upoštevajo varnostno razdaljo 
(2 metra). 

• Pred razdelilnico hrane je vedno nameščeno razkužilo, dijaki in zaposleni si pred 
razdelitvijo hrane obvezno razkužijo roke. 

• Prehrano in jedilni pribor (zavit v papirnati prtiček) na liniji delijo kuharice in pri 
tem obvezno uporabljajo masko ter si razkužujejo roke. 

• Obvezna uporaba maske v jedilnici velja tudi za dijake in druge zaposlene, ki se 
prehranjujejo v domu. 

• Mize in stoli v jedilnici so razporejeni tako, da pri vsaki mizi sedi samo en dijak oz. 
zaposleni. 

 

ZAŠČITNA OPREMA 

Vsi zaposleni in dijaki v objektu šole nosijo maske.  

Dijaki jo lahko, ko ste sami v sobi, odložite. V primeru da se dijaku približa vzgojitelj ali 
dijak na manj kot od 1,5 do 2 metra, si nadenete masko. 

Dijaki si preberejo infografiko s pravilnim načinom nošenja in snemanja mask. Pred 
uporabo in po odstranitvi maske si temeljito umijete ali razkužite roke.  

Infografike so v vseh nadstropjih, v prostorih ob umivalniku, v avli in sanitarijah. 

Maska mora segati od korena nosu do območja pod brado, med nošenjem se je ne 
dotikate. Masko je treba občasno zamenjati, na 2–3 ure. 

V šolo in dijaški dom vstopate s svojo masko, maske za uporabo v šoli dobite ob vstopu ali 
pri učitelju. 
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OZNAČBE 

Označbe se nahajajo: 

– pred vhodom: črte, ki opozarjajo na razdaljo 2 metra; 
– v avli: črte, ki opozarjajo na razdaljo 2 metra; 
– na hodnikih: trakovi, ki preprečujejo dostop v kotiček za sproščanje.  

Označbe je treba upoštevati.  

 

SMETI 

V vsaki sobi, sanitarijah, avli in zbornici so nameščeni koši. Maske se odvržejo v posebne 
vreče, ki se jih po uporabi zaveže in da v drugo vrečo, na kateri se zabeleži datum odpada 
in odstrani v nedostopni prostor za 72 ur. Potem se maske odvržejo med mešane 
odpadke. 

 

PREZRAČEVANJE IN RAZKUŽEVANJE 

Prostori se zračijo vsako uro. Razkuževanje se opravi pred dejavnostjo in po njej. 
Klimatske naprave in prezračevalne naprave ne bodo obratovale.  

Sobe dijaki zračijo redno, najmanj vsako uro. 

 

PRIHOD V ŠOLO 

MIZŠ priporoča peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez 
združevanja dijakov!). 

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

V šolo dijaki vstopajo z masko. Med seboj držijo razdaljo od 1,5 do 2 metra. 

Ob vstopu v DD dijaki prinesete podpisano izjavo Izjava staršev/dijaka. Izjavo predate 
strokovnemu delavcu (ga. Papak) pred vstopom v DD. 

Starši, prijatelji in drugi spremljevalci ne hodijo v prostore šole. Na vas počakajo izven 
šolskih prostorov; tudi zanje velja, da je na šolskih površinah prepovedano druženje v 
večjih skupinah. 

 

PRANJE PERILA 

Dijaki naj uporabljeno posteljno perilo in brisače zložijo v velike vreče, ki jih zavežejo. 
Oseba, ki prevzema vreče z umazanim perilom, naj bo poleg zaščitnega oblačila z dolgimi 
rokavi in pokrivalom zaščitena z rokavicami in masko. Perilo naj v vreči čaka najmanj 72 
ur, preden gre v pranje.  

 

Ukrepi v primeru znakov bolezni  
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Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga izolira in se takoj 
obvesti starše in ravnateljico. Po telefonu se posvetuje z zdravstveno službo (izbrani 
osebni zdravnik), od katere bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih. 

Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, se dijaka v skladu z navodilom lečečega 
zdravnika po potrebi premesti na zdravljenje v bolnišnico. Dijaški dom o primeru COVID-
19 obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče 
izvor okužbe in identificira kontakte obolelega. Začetek kužnosti je dva dni pred pojavom 
bolezni. 

NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno 
stanje in posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni. 

Prostori dijaškega doma, šole, kjer se je gibal oboleli dijak, se temeljito očistijo, izvede se 
tudi dezinfekcija. Prostori se tudi temeljito prezračijo. 


