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Slovenska Bistrica, 30. 8. 2021 
 

Dopolnitev hišnega reda 2021/22 Srednje šole Slovenska Bistrica 
za čas preprečevanje okužbe z virusom Sars-CoV-2 

 
 
Pravila na nivoju šole 

 V stavbo šole vstopajo samo zdravi dijaki in zaposleni. 

 Organizacija pouka bo potekala po modelu B, kar pomeni: 
o pouk poteka v matičnih učilnicah (glej razpored); 
o upoštevanje pogojev PCT za dijake, zaposlene in starše (npr. na RS); 
o uporaba mask v zaprtih šolskih prostorih (razen pri športni vzgoji); 
o izvajanje drugih splošnih zdravstveno-higienskih ukrepov (ZH-ukrepov): higiena 

rok, prezračevanje, redno in temeljito čiščenje prostorov in površin, pouk v 
»mehurčkih« (oddelki praviloma v matičnih učilnicah in stalnih skupinah). 

 Zagotavljanje PCT (preboleli, cepljeni, testirani): 
o prebolelost velja po sedanjih navodilih do 9 mesecev; 
o enako velja dvojni odmerek cepiva (ali prebolelost in en odmerek cepiva, če je bil 

prejet prej kot v osmih mesecih po pozitivnem PCR-testu) ali 
o tedensko testiranje s hitrimi testi za zaposlene 
o tedensko samotestiranje za dijake v nedeljo zvečer (teste dvigujejo sami v 

lekarni). 

 Obiskovalci šole morajo upoštevati vse ZH ukrepe. Evidenco o obiskovalcih vodi dežurni 
dijak, za obiskovalce tajništva pa tajnica šole (če se niso podpisali pri vhodu). 
 

 Dijaki vstopajo v stavbo šole, ob upoštevanju varnostne razdalje skozi: glavni vhod, dijaki 
4. letnika vstopajo v šolo skozi vhod športne dvorane. 

 Ob vstopu v šolo si vsak udeleženec nadene masko in razkuži roke. 

 Dijaki se v garderobi zadržujejo čim krajši čas. 

 Po tem dijaki odidejo v matične učilnice (oziroma po urniku) in ne čakajo v avli šole. 

 Smer gibanja na hodnikih poteka po desni. 

 Sanitarije uporabljajo dijaki v nadstropju njihove matične učilnice. 

 Nošnja mask je obvezna v vseh prostorih šole razen v športni dvorani. 

 Redno zračimo prostore (v vsakem odmoru ali ves čas, če je mogoče). 

 Priporočamo, da so vrata, kjer je večja frekvenca, odprta, da je čim manj dotikanja kljuk. 

 Izven razreda se ne družimo v večjih skupinah in upoštevamo varnostno razdaljo. 

 V času pouka ni dovoljeno zapuščanje šolskega dvorišča. 

 »Infografika« je izobešena na hodnikih, v učilnicah in sanitarijah. 
 
Organizacija VI dela 

 Urnik temelji na blok urah (kjer je bilo mogoče), da je dnevno čim manj menjav učiteljev in 
skupinskih oblik pouka. 

 Razredniki prvi šolski dan oblikujete stalen sedežni red in ga zabeležite (obrazec). 

 Vsaj enkrat dnevno se priporoča »minuta za zdravje«. 

 Dijaki med odmori praviloma ostajajo v matičnih učilnicah, v glavnem odmoru lahko odidejo 
na dvorišče šole. Do glavnega odmora mogoča nabava hladne malice, v vseh odmorih tudi 
obisk knjižnice in sanitarij. 

 Pri kombiniranem pouku (TJ 2, ŠV, laboratorijske vaje, v računalniški učilnici …) učitelji 
dijakom podajo dodatna varnostna navodila (priloga). Med dijaki posameznih oddelkov se 
vzpostavi varnostna razdalja; če je le mogoče. 
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Po uporabi se učilnica temeljito prezrači (razkuževanje računalnikov v rabi dijakov). 

 Potrebščin si dijaki ne izmenjujejo, sicer jih obvezno razkužijo. 

 Priporoča se pouk »v naravi« (atrij, pred vhodom, na zelenici – plastični stoli v MJ). 
 
Sodelovanje s starši 
Delo s starši praviloma poteka na daljavo z izjemo 1. roditeljskega sestanka za prve in 
zaključne letnike; izvedejo se v predavalnici, po posameznih oddelkih (v 2. tednu). 
 
Dežurstvo 

 Pred poukom vstopanje dijakov nadzirata hišnik (glavni vhod) in informator/ka (vhod ŠD). 

 Dežuranje v šoli: glavni dežurni učitelj (od 7.00 do 14.20) in dodatni dežurni učitelj v 
glavnem odmoru (pretežno v jedilnici). 

 Dijaki dežurajo po ustaljenem razporedu (prične 3. a), skrbijo za samozaščitno vedenje. 
 
Zaščitna oprema 

 Kirurške maske so na voljo pri dežurnem učencu in v tajništvu šole (za zaposlene). 

 Razkužila so na voljo v vseh prostorih.  

 Ob hkratni rabi računalnikov je na voljo razpršilo za tipkovnice (100 % alkohol) ali čistilne 
krpice za enkratno uporabo. 

 
Ravnanje šole v povezavi z morebitno boleznijo covid-19 

 Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola obvesti starše. 
Dijaka se napoti domov ali počaka starše v izolaciji (nekdanji fotokopirnici).  
Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. 

 V času čakanja dijak nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik (v 
pritličju), ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.  

 Osebje, ki je v stiku z obolelim, naj nosi masko in upošteva navodila o medosebni razdalji 
in higieni rok. 

 
V primeru pozitivnega izvida 

 NIJZ obvesti šolo in začne voditi epidemiološko preiskavo (v preiskavi sodelujejo vodstvo 
šole, zdravstvena inšpekcija in drugi), na osnovi katere določi: 

o bolnemu izolacijo (osamitve) – najmanj 14 dni (bolnik ne sme zapuščati doma, 
omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila) ali 

o karanteno osebam s tveganim stikom (10 dni od zadnjega tveganega stika) kot 
preventivnega ukrepa (oseba ostane doma in upošteva priporočila glede fizičnega 
distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov ipd.). 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak in/zaposleni s covid-19, se prezrači, temeljito 
očisti ter razkuži predvsem površine, ki se jih je dijak/ zaposleni dotikal (pipe, tipalo v WC-
ju, kljuke vrat itd.). 

 Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo v karanteni in niso dobili odločbe, 
hodijo na delo/v šolo.  

 
Mag. Iva Pučnik Ozimič, 
ravnateljica 

 
Pravila sprejeta 30. 8. 2021 
Pravila je obravnaval Svet staršev SŠSB 29. 9.  in Svet zavoda 30. 9. 2021. 


