
Protokol organizacije in izvajanja pouka  
pri modelu C-SŠ vzgojno-izobraževalnega procesa 

I. Splošni higienski ukrepi
• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok.
• Ne dotikamo si obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
• Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo, vsaj 1,5 m.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo, jih redno čistimo in razkužujemo.
• Nošenje zaščitne maske v prostorih, kjer ni možna medosebna varnostna razdalja: vsi skupni

prostori na ŠC: avle, stopnišča, jedilnica, knjižnica, specializirane učilnice za praktični pouk.

II. Zdravstveno stanje dijakov
• Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki je zdrav.
• Če se bodo pri posameznem dijaku pokazali  znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2

pri osebi, ki z dijakom biva v istem gospodinjstvu, bo dijak ostal doma in omejil stike z drugimi
ljudmi.

• Če je dijak bolan, pokličejo starši za nadaljnja navodila otrokovega izbranega ali dežurnega
zdravnika.

• V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja
navodila prejeli od epidemiološke službe.

• V primeru, da ima dijak zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja
okužbe s SARS-CoV-2, se starši posvetujejo z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

III. Izvedba pouka in zaščitna oprema
• Pri vstopu v šolo in med premikanjem po njej – v skupnih prostorih/hodnikih dijaki uporabljajo

lastno zaščitno masko.
• Pouk bo potekal v celotnem oddelku v matični učilnici; izjema računalniška učilnica.
• V računalniških in drugih specializiranih učilnicah ter delavnicah je potrebno:

o po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti;
o pred vstopom v prostor razkužiti roke.

• Pouk športne vzgoje lahko poteka v telovadnici po posebnem režimu. Garderobe v telovadnici je
potrebno pred vsako skupino očistiti in razkužiti. Spodbujamo pouk na prostem.

• Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
• Šolska prehrana je organizirana po dodatnih navodilih.
• Dijaki med odmori učilnic ne zapuščajo.
• Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo

razkužijo.
• Dopustna je organizacija interesnih dejavnosti oz. udeležba na dogodkih. Pri tem naj se dijaki

različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena razdalja (vsaj 1,5 m).
• Obšolske dejavnosti (krožke) odsvetujemo.
• Ob vhodih, na hodnikih vseh etaž bodo razkužila in infografike z navodili za splošne higienske

ukrepe.
• Pri zadrževanju in zbiranju pred šolo upoštevajte medosebno razdaljo.
• V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni – drugi po predhodni najavi z vodenjem evidence

samo pri glavnem vhodu.



IV. Sum okužbe s SARS-CoV-2 pri dijaku
• Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola o tem obvesti starše.
• Dijak počaka starše v izolaciji v prostoru B – 2.
• Dijak lahko uporablja samo določene sanitarije in umivalnik.
• Polnoletni dijak lahko odide domov, če mu to dopušča zdravstveno stanje. Pri tem ne uporablja

javnega prevoza.
• Osebje, ki je v stiku z obolelim, naj nosi masko in upošteva navodilo o medsebojni razdalji in

higieni rok.
• Starši mladoletnega dijaka/polnoletni dijak se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom dijaka.
• Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid negativen, dobi navodila za zdravljenje od

izbranega zdravnika in je preiskava na covid-19 zaključena.
• Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in

izolacijo od izbranega zdravnika. Starši/polnoletni dijak o tem obvestijo razrednika/razredničarko,
ki obvesti v nadaljevanju vodstvo šole. Vodstvo šole ukrepa v skladu z umeritvami NIJZ.

• Prostore, v katerih se je gibal dijak s covid-19, temeljito prezračimo in razkužimo predvsem
površine, ki se jih je dotikal.

Prosimo za odgovorno ravnanje in upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in 
zaposlenih šole.  

        Ravnateljica    
Irena Posavec


