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Navodila za DIJAKE in UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
na SZKŠ Maribor v razmerah, povezanih s COVID-19 (šol. leto 2021/22)   

 
 
 
UPORABA IN VELJAVNOST NAVODIL 
 
Navodila so namenjena dijakom in smiselno tudi odraslim udeležencem izobraževanja (v 
nadaljevanju dijakom) na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor (v nadaljevanju šola), ki 
se bodo izvajala od začetka šolskega leta 2021/22 in se bodo po potrebi smiselno spreminjala v 
skladu z navodili pristojnih institucij.  
 
SPLOŠNA NAVODILA IN ODGOVORNOST 
 

 Pouk lahko obiskujejo LE ZDRAVE osebe.  
 

 Upoštevati je potrebno ZDRAVSTVENE OMEJITVE in HIGIENSKA PRIPOROČILA s 
poudarkom  na rednem umivanju oz. razkuževanju rok, vzdrževanju zadostne 
medosebne razdalje vsaj 1,5 do 2 metra, upoštevanju higiene kašlja in kihanja, 
nedotikanju obraza z nečistimi rokami, rednem čiščenju in razkuževanju površin, 
pogostem zračenju zaprtih prostorov. 
 

 Od dijakov se pričakuje visoka stopnja splošne ODGOVORNOSTI, tako v prostorih šole 
kot tudi izven nje. Ker dijaki opravljajo prakso v UKC Maribor in v domovih za ostarele, je 
nujno potrebno paziti na vse preventivne ukrepe tudi izven vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 

 
 
PRIHOD V ŠOLO, VSTOP V ŠOLO, ODHOD IZ ŠOLE 

 

 V šolo dijaki prihajajo največ deset minut pred napovedanim pričetkom pouka. Vstopajo 
posamično in upoštevajo ustrezno talno označeno medosebno  razdaljo. Pri prihodu si v 
avli razkužijo roke, nadenejo svojo masko in z upoštevanjem medosebne razdalje 
odidejo v dodeljeno učilnico.  
 

 V šolski objekt lahko vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim 
razlogom, po predhodni najavi, z obrazno masko in pod PCT pogojem. 

 Dijaki lahko po potrebi v času proste ure, ki je namenjena malici, ob upoštevanje vseh 
preventivnih ukrepov zapustijo prostore šole in odidejo na svež zrak. Pri tem pazijo, da 
se ne mešajo z dijaki iz drugih razredov. Predlagamo, da se dijaki zadržujejo le na 
območju šole. Dijaki šolo zapuščajo na lastno odgovornost. 

 Izhod iz šole v 5-minutnih odmorih ni dovoljen. 
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UPORABA MASK  
 

Maske so obvezne v vseh prostorih šole.  
Dijaki si lahko masko snamejo le v času malice v šolski jedilnici oz. izjemoma v času malicanja 
(s seboj prinešene malice) v drugih prostorih šole, v kolikor je zagotovljena medosebna 
razdalja. 
 
Dijaki mask ne rabijo nositi pri urah športne vzgoje. Natančna navodila v zvezi z nošenjem 
mask pri urah ŠVZ dijakom podajo učitelji športne vzgoje. 
 

ŠPORTNA VZGOJA 

 Športna vzgoja se v skladu z možnostmi v čim večji meri izvaja na prostem. 

 Pouk športne vzgoje poteka v telovadnici brez mešanja skupin dijakov iz različnih 
razredov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le dijaki posameznih oddelkov.  

 Garderobe se uporabljajo, vendar se v njih dijaki zadržujejo le, kolikor je nujno potrebno. 
Hkrati jih uporabljajo le dijaki istega oddelka. Po uporabi je treba prostore očistiti in 
razkužiti. 

 

UČILNICE, MEDOSEBNA RAZDALJA, TALNE OZNAČBE 
 

 Pouk  v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah.  
 

 Dijaki v odmorih praviloma učilnic ne zapuščajo (v kolikor ostajajo v isti učilnici).  
 

 Izven učilnic dijaki pazijo na varnostno razdaljo in se tako izogibajo stikom z dijaki drugih 
razredov. V kolikor bodo dijaki menjali učilnico, se ob upoštevanju varnostne razdalje 
odpravijo v učilnico, v kateri bo v nadaljevanju potekal njihov pouk. 
 

 Če zaradi pedagoškega procesa ne bo izvedljiv pouk brez mešanja skupin, mora biti med 
dijaki različnih razredov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v 
gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra). Zadostna medosebna razdalja je nujna 
med dijaki, ki ne pripadajo matičnemu razredu tudi v skupnih prostorih. Pred vstopom v 
prostor, ki ga uporabljajo dijaki različnih oddelkov, si je obvezno razkužiti roke. 

 

 Dijaki upoštevajo talne označbe in ves čas pazijo na medosebno razdaljo. Na hodnikih 
spremljajo talne označbe (držijo se desne strani hodnika v smeri hoje). 
 

 Vsak oddelek obiskuje sanitarne prostore v nadstropju, kjer ima pouk. 
 

GARDEROBE 
 

Dijaki lahko uporabljajo garderobe, a ves čas pazijo na medosebno razdaljo, razkuževanje rok in 
so pozorni na zadostno medosebno razdaljo predvsem z dijaki, ki ne pripadajo njihovemu 
matičnemu razredu. Obisk garderob naj bo čim krajši. V času odmorov obisk garderob ni 
mogoč, tako da naj imajo dijaki potrebščine za pouk ves čas pri sebi. 
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KOMUNIKACIJA S STARŠI/SKRBNIKI 

 
Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo na podlagi priporočil zaenkrat potekali na daljavo (po 
telefonu ali preko računalnika). Le izjemoma bodo govorilne ure potekale v šoli (po 
predhodnem dogovoru ob upoštevanju PCT pogojev) ob doslednem upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov.  
V kolikor bi se želeli starši/skrbniki srečati z razrednikom, učiteljem, vodstvom šole ali  
svetovalno delavko v živo na šoli, se je potrebno v zvezi s terminom srečanja predhodno 
dogovoriti po elektronski pošti ali telefonu. 
Dijakom in staršem/skrbnikom bomo v primeru kakršnih koli težav ali vprašanj omogočili 
vsestransko podporo in pomoč.    
 
 
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ/DODATNA STROKOVNA POMOČ 
 

 se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov – samo dijaki istega razreda, odrasla 
oseba na zadostni razdalji oz. z masko 

 medvrstniška pomoč se lahko izvaja za dijake v okviru istega razreda ali pa na daljavo  
 
 
ŠOLSKE POTREBŠČINE, GRADIVA 

 
Potrebne šolske potrebščine dijak prinese v skladu z navodili učitelja. Dijaki si šolskih 
potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih 
pred uporabo obvezno razkužijo. Dijaki vsakodnevno vse šolske potrebščine nosijo domov in 
ničesar ne puščajo v omarici, saj bodo v primeru pouka na daljavo le-to potrebovali doma (v 
primeru odrejene karantene razreda se to lahko zgodi čez noč). 
 
 
ODMOR ZA MALICO (prosta ura) 
 
Na šoli bo organizirana topla malica. Pomembno: 

 prosta ura v urniku je namenjena uživanju malice  

 dijaki so se dolžni držati NATANČNE URE PRIHODA v jedilnico in paziti na medsebojno 
razdaljo 

 v jedilnici je OBVEZNA MASKA (razen za mizo) ter razkuževanje rok 

 dijaki istega razreda sedijo skupaj (mešanje dijakov različnih razredov NI dovoljeno) 

 po malici dijaki odložijo pladenj na za to pripravljeno mesto in zapustijo jedilnico 
(zadrževanje v jedilnici NI dovoljeno) 

 dijaki, ki ne bodo malicali v jedilnici, lahko na lastno odgovornost zapustijo prostore šole, 
v skupnih prostorih šole pa pazijo na varnostno razdaljo in se izogibajo stikom z dijaki iz 
drugih razredov 

 glavni odmor NI namenjen malicanju v jedilnici (razen v izjemnih primerih) 
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NAVODILA ZA DIJAKE V ČASU ODMOROV IN NAVODILA ZA DEŽURNE DIJAKE – REDITELJE V 
RAZREDU 

 
Dijaki v času odmorov ostajajo v razredih sami. 

Navodila in informacije dijakom: 

 prepovedano se je dotikati računalnika in krede ter pisanje po tabli 
 prepovedano je naslanjanje na okna  

 dijaki naj po nepotrebnem NE zapuščajo učilnice (dovoljen je le odhod na stranišče) 

 v učilnici mora biti mirno, dijaki se lahko razgibajo ob svoji mizi in po učilnici hodijo v čim 
manjši meri 

 razred je odgovoren za čistočo, urejenost in inventar v učilnici 

V primeru, da se dijaki ne držijo zgoraj navedenih navodil, o tem eden izmed rediteljev 
nemudoma obvesti dežurnega učitelja na hodniku ali delavca šole. 

 

 

REDITELJI V RAZREDU – DEŽURNI DIJAKI 

Vsak teden so v razredu določeni 3 reditelji, ki se tedensko menjajo – določi jih razrednik. 

Naloge razrednih rediteljev: 

 na začetku vsake ure učitelja natančno seznanijo z imeni odsotnih dijakov 

 skrbijo, da je v razredu dovolj tekočega mila, papirnatih brisač in dezinfekcijskega 
sredstva (po potrebi naj eden izmed rediteljev o tem obvesti hišnika, čistilko, dežurnega 
učitelja na hodniku) 

 po šolski uri (med odmori) odprejo okna in prezračijo učilnico, ko razred zapusti učilnico, 
reditelji skupno temeljito očistijo oz. dezinficirajo mize (z razpršilom in papirnatimi 
brisačami)  

 v primeru, da se razred po uri seli v drugo učilnico, naj reditelji s tem seznanijo učitelja, 
da bo ob koncu ure dovolj časa za čiščenje miz 
 

INFORMIRANJE 

Informiranje v pretežni meri poteka preko e-pošte in spletne strani šole. Okrožnice bodo dijaki 
prejemali po elektronski pošti na naslov dijaka, ki bo zadolžen za predajanje informacij.  

 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA – dijaki, ki si želijo iz šolske knjižnice sposoditi gradivo, 

lahko v prostore knjižnice vstopajo v skladu s higienskimi priporočili in navodili knjižničarja. 
 

 

UKREPANJE V PRIMERU SUMA NA COVID-19 

V primeru suma na okužbo s covid-19 šola o tem obvesti starše, ki pridejo po otroka (javni 

prevozi so v teh primerih odsvetovani). 



 

 

 

5 

 

 

SAMOTESTIRANJE DIJAKOV 

a) Samotestiranje 
 

Dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo (dijaki) samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v 
enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih 
testov na mesec, ki jih dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po 
predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.  

b) Samotestestiranje se ne izvaja 
 

Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka 
simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od 
vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev. 

c) 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 oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki 
obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega 
zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega 
osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba). 

d) Pozitivni rezultat samotestiranja 
 

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti 
zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega 
osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje 
na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. 

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik dijaka, v 
primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa 
se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju 
bivanja dogovori dijak oziroma starši ali zakoniti zastopniki dijaka. 

Dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR 
ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so 
predvidena za ta namen. 

e) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja 
 

O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo 
ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in 
izbranega osebnega zdravnika dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo. 

 
f) Negativni rezultat samotestiranja 

 
V primeru negativnega rezultata testa PCR se dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega 
izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti. 

V primeru, da v lekarnah testov še ne bo na voljo, se lahko dijaki oglasijo v tajništvu šole, kjer  

bodo prejeli paket petih testov (testi na šoli bodo na voljo do porabe zalog). 
Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: www.nijz.si/sl/samotestiranje 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

