8. 4. Druga pravila o varnosti in zdravju – COVID-19
Na šoli v skladu z navodili MIZŠ potekajo aktivnosti le za dijake, ki v šolo lahko vstopajo
(odvisno od epidemiološke slike in Odredb Vlade RS). Z natančno izvedbo
aktivnosti/pouka ter z ostalimi posebnostmi dijake in starše seznani ravnateljica preko
e-pošte (kateri dijaki so na šoli, kateri dijaki imajo pouk na daljavo …)
Dijaki morajo dosledno upoštevati vsa splošna navodila oz. higienska priporočila (tako
v času pouka kot izven le-tega), kot so:
 obvezno nošenje maske v šoli v vseh prostorih,
 razkuževanje ob prihodu v šolo ter po potrebi (razkužila so nastavljena v vseh
skupnih prostorih in učilnicah)
 upoštevanje varnostne razdalje (dijaki upoštevajo talne označbe in v največji
meri pazijo na medosebno razdaljo – najmanj 1,5 m do 2 m),
 umivanje rok,
 higiena kašlja.
Zaradi preprečevanja možnosti širjenja virusa na šoli so potrebne določene
prilagoditve ter dosledno upoštevanje še ostalih pravil:
ZDRAVJE DIJAKOV:
 V šolo se lahko vrnejo le zdravi dijaki.
 V kolikor se dijak iz različnih razlogov v šolo ne more vrniti, mora o tem obvestiti
ravnateljico.
 V kolikor dijak zboli za COVID-19, o tem nujno obvesti šolo.
POUK, PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE:
 Zadrževanje, zbiranje in druženje pred šolo (pred in po pouku) ni dovoljeno.
 Zadrževanje, zbiranje in druženje na hodnikih in v drugih skupnih prostorih šole
ni dovoljeno.
 Odhod iz šole (med odmori in urami namenjenimi za malico) ni dovoljen.
 V šolo dijaki prihajajo v skladu z urnikom, in sicer največ petnajst minut pred
napovedanim pričetkom pouka. Vstopajo posamično in upoštevajo ustrezno
talno označeno medosebno razdaljo. Pri prihodu si v avli razkužijo roke in
nadenejo svojo masko, ki jo nosijo ves čas zadrževanja v šolskih prostorih
(maske lahko snamejo le v času malice, v kolikor zagotovijo dovolj veliko
varnostno razdaljo).
 Pouk za posamezen razred se izvaja v učilnici, ki je razredu dodeljena.
 Prehajanje iz učilnice v učilnico ni dovoljeno (razen v primerih, ko organizacija
pouka drugače ni mogoča).
 Dijaki zapustijo učilnico le v primeru obiska stranišča ali jedilnice v času, ko je to
predvideno.

 Dijaki, ki bodo opravljali praktični pouk/PUD izven šole, morajo upoštevati vsa
navodila in pravila, ki tam veljajo.
 Dijaki si vsak dan vse šolske potrebščine nosijo domov (zaradi možnosti
ponovnega dela na daljavo naj ne puščajo nobenih stvari v omarici).
GARDEROBNE OMARICE
 Dijaki smejo do svojih garderobnih omaric pred poukom (da se preobujejo v
copate) ter po končanem pouku. Ves čas pazijo na varnostno razdaljo.
 Med poukom dijaki do garderobnih omaric ne smejo dostopati (vse stvari za
pouk imajo ves čas pri sebi).

MALICA:
 Šolska prehrana bo organizirana za vse dijake (na dan, ko bo za njih potekal
pouk na šoli).
 Dijaki se držijo načrtovanega razporeda odhoda v jedilnico in higienskih navodil.
 Dijaki, ki ne bodo naročili malice v šolski jedilnici, lahko malico (ki si jo prinesejo s
seboj) pojedo le v matičnem razredu (oz. v dodeljeni učilnici) v času, ki je
dijakom namenjen za malico (ob upoštevanju vseh higienskih priporočil).
MASKE:
 Maske so obvezne ves čas pouka (maske lahko snamejo le v času malice, v
kolikor zagotovijo dovolj veliko varnostno razdaljo).
 V primeru neupoštevanja pravila o nošenju zaščitnih mask gre za osebno
odgovornost vsakega posameznika, pri čemer je ravnatelj (kot odgovorna
oseba) dolžan izvesti vse ukrepe za zmanjševanje nevarnosti prenosa virusa in
zagotavljanja drugih ukrepov znotraj zavoda. Zato lahko ravnatelj zoper
posameznika (tudi dijaka) poda predlog za uvedbo postopka o prekršku na
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, ki bo zoper posameznika uvedel ustrezen
postopek v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih.

Pravila za preprečevanje širjenja virusa veljajo do preklica.

