DOPOLNITEV PRAVIL ŠOLSKEGA REDA ŽIVILSKE ŠOLE V SKLADU S PREDPISI V
ČASU COVID-19, 2021/2022
V času šolanja po modelih B in C zaradi COVID-19 veljajo spremenjena oz. dopolnjena Pravila šolskega
reda v skladu s predpisi in priporočili NIJZ.
Pred ponovnim prihodom v šolo si dijaki preberejo navodila v zvezi s preprečevanjem koronavirusa
na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-sars-cov-2019. Poučijo
se tudi o pravilni namestitvi obrazne maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.
V času epidemije COVID-19 veljajo posebni protokoli varnosti za izvajanje programa.
Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Dijaki v primeru slabega
počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina,
težko dihanje, prebavne motnje, motnje okušanja in vonja) ostanemo v domači samoizolaciji in po
telefonu kontaktiramo svojega osebnega zdravnika ter upoštevamo njegova navodila.
Dijak mora v primeru pojavljanja simptomov bolezni Covid-19 v času pouka nemudoma obvestiti
najbližjega učitelja oz. svetovalno službo, ki bo ukrepal v skladu s protokolom (osamitev dijaka in
obveščanje staršev).
Ob vhodih, na hodnikih, v učilnicah in sanitarnih prostorih so nameščena razkužila. Za boljšo
seznanitev in stalno opozarjanje so na vhodih, na oglasnih deskah in v učilnicah nameščena navodila
za preprečevanje okužbe, navodila za pravilno umivanje rok.

SPLOŠNA NAVODILA
-

Vstopamo in izstopamo posamično, pri tem ohranjamo vsaj 1,5-metrsko medosebno
razdaljo. V šolo vstopamo zaščiteni z masko.

-

Dijaki so dolžni sami prinesti s seboj maske. Pomemben je pravilen način nošenja in snemanja
maske. Pred njeno uporabo in po odstranitvi si temeljito umijemo ali razkužimo roke. Maska
mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo. Masko je treba
občasno zamenjati (na 2 do 3 ure).

-

Tisti dijaki, ki bodo v šolo prišli brez maske, morajo pri varnostniku pustiti svoje podatke (ime,
priimek, razred). O tem bodo obveščeni razredniki, ki bodo ukrepali v skladu s šolskimi pravili
(ogrožanje lastnega zdravja in zdravja drugih je namreč strožja kršitev).

-

Pri vstopu v šolo si dijaki in zaposleni razkužijo roke.

-

V primeru, da dijak samovoljno zapusti šolski prostor, se tisti dan v šolo ne more več vrniti.

-

Dijaki se po vstopu v šolo napotijo v dodeljeno učilnico. Vrata učilnice bodo odprta do
začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Vrata po možnosti odpiramo s komolcem
ali čisto papirnato brisačko.

-

Pri gibanju po šolskih hodnikih, jedilnici, v sanitarijah in drugih skupnih prostorih je maska
obvezna. Dosledno upoštevamo pravilo, da se gibljemo po desni strani.

-

V času zadrževanja v šolskih prostorih skrbimo za to, da si redno in temeljito umivamo roke z
milom in vodo, obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz
učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju
drugih površin, brisanju table.

-

Dijaki v odmorih praviloma učilnic ne zapuščajo.

-

Dijaki si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne
izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo.

-

Po vsaki uri in tudi vmes obvezno temeljito zračimo učilnice. Za redno prezračevanje učilnic
sta zadolžena dežurna dijaka oddelka (reditelja).

-

Upoštevamo pravilno higieno 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.

-

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

-

Poskrbimo za redno in temeljito zračenje vseh zaprtih prostorov.

-

Zbiranje v skupinah ni dovoljeno na celotnem šolskem prostoru: ne v učilnicah in ne v drugih
šolskih prostorih, ne na hodnikih, ne v sanitarnih prostorih, ne na šolskem dvorišču.

-

Dijaki upoštevajo vsa nadaljnja navodila ali druga navodila vodstva, dežurnega učitelja in
učitelja v učilnici.

ZAŠČITNE MASKE
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARSCoV-2 (Uradni list RS št. 129/21 in 132/21), določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri
gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih. Zaščitna maska je obvezna
tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oz. krajih, če ni mogoče zagotoviti
1,5 m medosebne razdalja.
Ker se šola šteje za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask obvezno.
V primeru neupoštevanja pravil o nošenju mask in zavračanja nošenja mask (Uradni list RS,
št. 33/06), se dijaka prijavi na Inšpektorat za šolstvo in šport.

SAMOTESTIRANJE/TESTIRANJE
Način izvajanja samotestiranja dijakov je objavljen v Uradnem listu RS št. 133/21, z dne 23. 8. 2021.
Povzetek:
Samotestiranje:
- samotestiranje dijaki izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je
brezplačno in prostovoljno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak
oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega
zavarovanja ali potrdila o vpisu.
Samotestiranje se ne izvaja:
- samotestiranja ne izvajajo dijaki, ki so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni
minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite minilo manj
kot devet mesecev.
- za obiskovalce in izvajalce občasnih del v izobraževalni ustanovi.

Pogoj za samotestiranje doma:
- pogoj za samotestiranje doma je, da se dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal
ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki
obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika ali dežurno službo.
Pozitivni rezultat samotestiranja:
- v primeru pozitivnega rezultat testa pri samotestiranju dijaki oz. njegovi starši ali zakoniti
zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika ali dežurno službo, ki ga bo
napotil na test PCR.
- do rezultat testa PCR mora dijak ostati doma v samoizolaciji in upoštevati navodila NIJZ.
Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja:
- dijak o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti razrednika, ravnateljico šole in izbranega
osebnega zdravnika.
Negativni rezultat samotestiranja:
- dijak se lahko udeleži pouka.
Testiranja dijakov na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu
Dijaki, ki so na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu, so glede ukrepov, ki jih zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19, izenačeni z zaposlenimi pri posameznem delodajalcu. Če
delodajalec zahteva testiranje, stroške testiranja dijakov krije delodajalec.

PROTOKOL PREZRAČEVANJA PROSTOROV
Prezračevanje prostorov je eden izmed nujnih ukrepov pri preprečevanju širjenja covid-19.
Zjutraj (pred začetkom pouka) je potrebno vse učilnice in ostale šolske prostore prezračiti (odpreti
vsa okna in vrata na stežaj), za kar poskrbi hišnik ali dežurna čistilka.
V času toplega vremena so okna v učilnicah odprta ves čas.
V hladnejših dneh je potrebno izvajati naslednje ukrepe:
●

●
●

Vsa okna v učilnicah se na stežaj odprejo najmanj vsakih 20 min (pozimi 3-5 min), po vsaki
šolski uri pa so odprta cel odmor (temperatura po prezračevanju hitro spet naraste na
prejšnjo vrednost).
Dijaki naj imajo pri sebi dodatna oblačila (jakne).
Dijaki lahko po vsakem prezračevanju opravijo kakšno lažjo telesno vajo ali se pretegnejo.

NAVODILA ZA POUK V UČILNICAH
-

Dijaki sedijo na istem mestu in se med poukom v isti učilnici ne presedajo.

-

Pouk posameznih oddelkov v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah. Izjeme so:
laboratorijske vaje, praktični pouk, računalniška učilnica in športna vzgoja.
V specializiranih učilnicah in laboratorijih dijaki upoštevajo tudi posebna varnostna pravila, ki
veljajo pri delu v teh prostorih. S temi jih seznanijo učitelji oz. laboranti na prvi šolski uri v
šolskem letu.

-

-

Dijaki si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne
izposojajo.

-

Po vsaki uri in tudi vmes obvezno temeljito prezračimo učilnice. Za redno prezračevanje
učilnic sta zadolžena dežurna dijaka oddelka (reditelja).

-

Dijaki v odmorih učilnic ne zapuščajo.

NAVODILA ZA GIBANJE HODNIKIH IN DRUGIH SKUPNIH PROSTORIH
-

Pri gibanju po šolskih hodnikih, jedilnici, v sanitarijah in drugih skupnih prostorih je maska
obvezna.

-

Dosledno upoštevamo pravilo, da se gibljemo po desni strani.

-

V času zadrževanja v šolskih prostorih skrbimo za to, da si redno in temeljito umivamo roke z
milom in vodo, 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, brisanju table.

-

V knjižnici dijaki upoštevajo tudi navodila knjižničarke. Upošteva se higienske ukrepe za
preprečevanje širjenja virusa, kot je določeno za knjižnice. Dijaki nimajo prostega dostopa do
gradiv, poišče in izroči jim ga knjižničarka.

GARDEROBE
-

Pri vstopu v šolo imajo dijaki pravilno nameščeno masko in si prihodu razkužijo roke. Z
razkuženimi rokami odpirajo omarice in vanje odložijo čevlje in vrhnja oblačila.

-

V garderobnem prostoru se dijaki zadržujejo le, kolikor je nujno potrebno.

-

V garderobnem prostoru se dijaki ne zadržujejo.

UPORABA SANITARIJ
-

Dijaki uporabljajo sanitarije, ki se nahajajo v istem nadstropju, kjer poteka njihov pouk.
Vrata v posamezne kabine naj dijaki odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisače.
V sanitarijah bo na voljo milo in papirnate brisače. Po vsaki uporabi sanitarij si obvezno
temeljito umijejo roke z milom in vodo ter jih razkužijo.

-

EkoHiša: Dijaki, ki pouk obiskujejo na lokaciji EkoHiše, sanitarije uporabljajo le tam (tudi v
času malice).

MALICA
-

-

Dijaki se dnevno prijavijo na malico za naslednji teden in za vsak dan prevzamejo listek.
Dijaki, ki so naročeni na malico, bodo po oddelkih razporejeni v enega izmed treh odmorov.
Toplo malico dijaki pojedo v jedilnici.
Hladno malico dijaki pojedo v matični učilnici. Pred hranjenjem si svojo mizo obrišejo z
razkužilom in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Ko končajo, postopek
ponovijo. Pred hranjenjem in po njem si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo.
V specialnih učilnicah in laboratorijih ni dovoljeno jesti.
EkoHiša: za dijake, ki pouk obiskujejo na lokaciji EkoHiše, bo prva dva meseca na voljo samo
hladna malica. Dijaki malico prevzamejo v jedilnici in vanjo vstopijo v čevljih skozi zunanjo
učilnico. Malica poteka v razredu po 2. šolski uri.

GOVORILNE URE IN STARŠEVSKI SESTANKI
-

Govorilne ure in starševski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu oziroma prek
video povezave. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju
vseh higienskih ukrepov.

-

Prve starševske sestanke za 1. letnike bodo razredniki izvedli v šoli ob različnih dneh, z
namenom, da zagotovimo ustrezno medosebno razdaljo.

