
DOPOLNITEV HIŠNEGA REDA SREDNJE VZGOJITELJSKE 
ŠOLE, GIMNAZIJE IN UMETNIŠKE GIMNAZIJE 

LJUBLJANA V ČASU IZREDNIH RAZMER 
(nevarnost širjenja okužbe SARS-CoV-2) 

 
I. UVOD 

 
Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko 

onesnaženih rok. 

 

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

- vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa 

- v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 

preprečevanje kontaktnega prenosa. 

Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali 

razkuževanju. 

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili 

sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik. Popolne varnosti ni. 

Za zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je 

potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih 

higienskih ukrepov: 

 

• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 

• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za 

roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno 

samo zunanji uporabi. Možno je uporabljati tudi alkoholne razkužilne robčke (70%). Sredstva 

za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

• Umivanje ali razkuževanje rok je 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. 

• Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 

• Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

• Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole. 

• Upoštevanje pravilne higiene 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. 

• Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri (na stežaj 

odprta okna). Zaradi intenzivnega zračenja prostorov priporočamo uporabo temu primerna 

oblačila. 

• Razen dijakov in strokovnih delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, eventualno 

najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko. 

• Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu ali 

preko računalniške povezave. 

• Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. 

• Organiziranje dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni 

večeri) je odsvetovana. 

 



Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni 

strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 

 

1. člen 

(splošna pravila) 

 

Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji, ki so brez znakov akutne okužbe dihal. 

 

Pred prvim ponovnim  vstopom  v šolo dijaki pošljejo  podpisano izjavo staršev oziroma 

polnoletnega dijaka pred vstopom dijaka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja 

COVID-19. 

 

2. člen 

(splošna pravila) 

 

Šola je za dijake odprta vsak dan pouka od 7.00 do 15.00. 

Dijaki pridejo v šolo največ 15 minut pred poukom in na začetek počakajo v matični učilnici, 

kjer se zadržujejo tudi med odmori in prostimi urami. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno. 

Zadrževanje v okolici šole je izjemoma dovoljeno med prostimi urami ob upoštevanju vseh 

higienskih ukrepov (razdalja 1,5 do 2 m). 

Prestavljanje ur pouka in učilnic brez dovoljenja ravnatelja oz. pomočnice ravnateljice ni 

dovoljeno. 

Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic, razen če se pouk 

nadaljuje v drugi učilnici. 

Dijaki in zaposleni upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 

Dijaki in zaposleni v šoli nosijo zaščitno obrazno masko. Snamejo jo lahko le, ko sedijo pri 

pouku in je zagotovljena varnostna razdalja. 

Splošna pravila se lahko v času mature spremenijo po navodilih ravnatelja. 

 

3. člen 

(vstop v šolo) 

 

Vstop v šolo je dovoljen le s pravilno nameščeno obrazno masko. 

 

Dijaki so pred ponovnim prihodom v šolo po spletu (EA) obveščeni o organizaciji pouka: 

• o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk  

• o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19  

• o navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe- z-

virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena 

kašlja…) 

• o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah, eventualna 

dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…) 

 

Dijaki v šolo vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.  

Podajalniki razkužil so nameščeni ob vhodih v stavbo B, v stavbo PGC  in pred zbornico 

stavbe A. V  vsaki učilnici je pršilka z razkužilom in milnik ter tekoča voda.  

 

Vsi zunanji obiskovalci morajo svoj prihod vnaprej napovedati. Svetuje se, da se sestanki in 

govorilne ure s starši opravijo preko videoklicev in ne osebno na šoli. 
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4. člen 

(garderoba) 

 

Garderobne omarice  se v času izrednih razmer uporabljajo za shranjevanje nujnih osebnih in 

šolskih potrebščin, ob upoštevanju predpisane razdalje. 

 

5. člen 

(odmori, malica) 

 

Med šolskimi odmori dijaki ne zapuščajo učilnic. 

Po vsaki uri, v času intenzivnega zračenja, in prvih pet minut odmora za malico,  lahko dijaki 

ob svoji mizi stoje naredijo nekaj razgibalnih oziroma razteznih vaj, ki pa naj ne povzroče 

pospešenega dihanja. 

 

S čistimi rokami naj si previdno odstranijo masko. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo 

oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke ter s 

čistimi rokami nadenejo masko. 

 

Dijake se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu umivanju rok (npr. po kihanju, kašljanju, 

pred in po malici itd.). 

 

6. člen 

(sanitarije) 

 

Okna oz. vrata sanitarij morajo biti ves čas odprta. Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo s 

komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah naj bo vedno na voljo milo in 

papirnate brisačke. 

Razredniki dijake seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah. V sanitarijah je 

nameščena infografika z nasveti o umivanju rok. 

Skušajte se izogibati zastojem na poti v in iz stranišča. 

 

 

7. člen 

(odhod domov) 

 

Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 

2 metrsko medosebno razdaljo. Priporočamo, da je tudi v tem delu dneva pri vhodu ter na 

hodnikih prisotna odrasla oseba, ki skrbi, da se ukrepi spoštujejo. 

 

8. člen 

(veljavnost) 

 

Ta dodatek hišnega reda k Šolskim pravilom  je pripravljen na podlagi Higienskih priporočil 

srednjim šolam ob vračanju dijakov v šole (NIJZ, maj 2020). Velja za čas izrednih razmer 

nevarnosti širjenja okužbe SARS-CoV-2. 

 

 

Alojz PLUŠKO, 

Ravnatelj SVŠGUGL 


