
Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela ob pojavu in širjenju koronavirusa

1. Namen načrta

Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je pomemben za 
zmanjševanje vpliva koronavirusa na delovanje šole.  
Z njim se zagotavlja: 

• zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus in moti
pouk,

• aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa,
• učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (dijaki,

zaposleni, starši, ministrstvo, javnost),
• zaščito ljudi in omejevanje  širjenja infekcije ter obolevnosti med dijaki in delavci šole.

2. Vodenje in koordinacija

V šoli se za zagotavljanje kontinuiranega dela v času epidemije koronavirusa oblikuje: 
• delovna koordinacijska skupina, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi za koordinacijo

aktivnosti v času epidemije. Delovno skupino sestavljajo:
o Samo Čretnik
o Aleš Smole
o Srečko Vidovič
o Suzana Dvoršič
o Franc Žunkovič
o Bojana Cafnik

Po potrebi se delovno skupino dopolnjuje. Vodi jo ravnatelj ali drugi, od ravnatelja pooblaščeni 
delavec. 

3. Osnovni elementi načrta

3.1. Seznanjanje delavcev, dijakov, staršev in gostov v dijaškem domu z ukrepi za 
preprečevanje vpliva koronavirusa 

• seznanjanje dijakov, delavcev in gostov v dijaškem domu z ukrepi, ki jih za zmanjševanje
vpliva epidemije koronavirusa priporoča NIJZ z namestitvijo letakov o izvajanju ustrezne
sanitarne samozaščite ob vseh umivalnikih,

• seznanitev staršev z ustreznimi informacijami preko spletne strani šole,
• seznanitev vseh dijakov in delavcev šole z načrtom šole za omejevanje vpliva epidemije

koronavirusa in sproti z vsemi sprejetimi ukrepi.

3.2. Materialne priprave 

• šola bo ob sodelovanju čistilnega servisa poskrbela za stalno zagotavljanje tekočega mila
in papirja v vseh učilnicah in straniščih ter dnevno dezinfekcijo kljuk, pip in stranišč,

• šola bo nabavila razkužilna sredstva in zaščitne maske; dostopne bodo v tajništvu šole;
za zaščitna sredstva skrbijo delavci v tajništvu šole, laboranti in učitelji biologije in
kemije;
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• za začasno »izolirnico« se ob pojavu bolezni uporabi učilnica A202,
• v dijaškem domu se za izolirnico uporabi prostor knjižnice.

3.3. Kadrovski načrt za zagotavljanje pouka  

• razredniki in ostali učitelji dnevno obveščajo vodstvo šole o številu izostankov,
• delovna skupina dnevno spremlja število obolelih (na šoli in v javnosti) in sproti

sprejema ustrezne ukrepe; skupina se sestaja v prvem glavnem odmoru in po potrebi ob
zaključku pouka;

• delovna skupina poskrbi za ustrezno organizacijo pouka, prilagojeno številu odsotnih
učiteljev in dijakov; ekskurzije in druge oblike pouka izven šole lahko prestavi na drug
termin ali odpove;

• delovna skupina predlaga učiteljem, da zaradi odsotnosti dijakov ustrezno prilagodijo
izvajanje letne učne priprave, datume pisnih nalog in druge aktivnosti;

• v primeru večjega števila odsotnih učiteljev delovna skupina določi obvezno prisotnost
vseh zaposlenih na delovnem mestu ves čas pouka;

• v primeru, da ne more zagotoviti dovolj delavcev za izvedbo pouka, delovna skupina
odloča o skrajševanju pouka in združevanju oddelkov oziroma predlaga pristojnim
institucijam začasno zaprtje šole;

• delovna skupina preuči možnosti dela z dijaki preko spletnih učilnic (v primeru zaprtja
šole) in o organizaciji dela preko spletnih učilnic obvesti dijake in učitelje;

• delovna skupina sprejema vse druge ustrezne ukrepe in izvaja priporočila, ki jih šoli
pošiljajo pristojne institucije;

• delovna  skupina poskrbi za obveščanje dijakov, staršev in delavcev o sprejetih ukrepih in
po potrebi obvešča ustrezne institucije;

• dežurni dijak evidentira goste, ki prihajajo v šolo; po potrebi se zaklepajo vhodna vrata;
• evidentirajo se vsi dobavitelji, ki oskrbujejo šolo; evidentirajo jih zaposleni, s katerimi

pridejo v stik; vsak dan predajo seznam s podatki v tajništvo šole;
• čistilni servis skrbi za dnevno razkuževanje kljuk in za zagotavljanje mila na straniščih

in v učilnicah;
• v dijaškem domu se prepovejo vsi obiski oseb, ki niso nastanjene v dijaškem domu;
• v primeru epidemije, dijaški dom ne sprejema novih gostov;
• zaposleni v dijaškem domu še posebno skrbno opazujejo goste in morebitne sume

okužbe javijo delovni skupini, ki odredi nadaljnje ukrepe;

3.4. Zaščita ključnih zaposlenih, ki ostajajo na delovnih mestih 

• ključna delovna mesta:
o direktor
o tajništvo
o računovodstvo
o knjigovodstvo
o pomočnik ravnatelja
o ravnatelj VSS
o vodja MIC
o vodja šolskih delavnic
o vzgojiteljica v dijaškem domu
o varnostnik/vratar v dijaškem domu
o hišnik
o vzdrževalec računalniškega omrežja

• vsak zaposleni (razen vodja MIC in vodja šolskih delavnic, ki sta skupaj v pisarni)
opravlja nujno delo v svojem prostoru in komunicira predvsem elektronsko in po
telefonu;



• prisotnost na delovnem mestu se zmanjša na najnujnejše, čim več dela se opravi od doma;
• delo s strankami odpade, oziroma se izvedejo samo najnujnejša dela;
• vse oskrbimo z dezinfekcijskimi sredstvi;
• vsak zaposleni sam dnevno nadzira telesno temperaturo in druge znake bolezni; če se pojavi

sum okužbe, o tem obvesti delovno skupino;
• v primeru suma okužbe preneha z delom in odide v izolacijo (domov in v skladu z navodili

pristojnih služb v bolnišnico; začasno pa v učilnico, ki je določena za izolacijo); o tem obvesti
člane delovne skupine, ki odločijo o nadaljnji organizaciji dela;

• za varovanje objektov in premoženja skrbi pogodbeno podjetje FIT varovanje.

Direktor 
Darko Kukovec 

Maribor, 27. 2. 2020 

O večjem pojavu obolenj na šoli delovna skupina obvesti: 
• MIZŠ, Masarykova 16, Ljubljana
• NIJZ, OE Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor



PRILOGA 1 

KONTAKTNI PODATKI ČLANOV DELOVNE SKUPINE 

Z. št. Priimek Ime Delovno 
mesto 

Telefon Elektronski naslov 

1. Kukovec Darko Direktor 031/703 704 
02/229 57 57 

darko.kukovec@tscmb.si 

2. Čretnik Samo Ravnatelj VSŠ 041/355 120 
02/460 51 67 

ravnatelj.vss@tscmb.si 

3. Smole Aleš Pomočnik 
ravnatelja 

031/534 458 
02/460 51 62 

ales.smole@tscmb.si 

4. Vidovič Srečko Vodja MIC 040/304 868 
02/229 57 71 

srecko.vidovic@tscmb.si 

5. Dvoršič Suzana Učiteljica 031/797 806 suzana.dvorsic@tscmb.si 
6. Žunkovič Franc Svetovalni 

delavec 
040/296 395 franc.zunkovic@tscmb.si 

7. Cafnik Bojana Tajnica 
zavoda 

040/699 494 
02/229 57 56 

bojana.cafnik@tscmb.si 



PRILOGA 2 

Evidenčni list izpolnil: ____________________________________ 

EVIDENČNI LIST OBISKOVALCEV 
za dan _____________________________ 

Datum Primek Ime Namen obiska (koga bo obiskal) 



PRILOGA 3 

NAVODILA ZA PRAVILNO UMIVANJE ROK 

 Roke zmočimo            Nanesemo dovolj mila  Drgnemo dlan ob dlan 

 Drgnemo dlan ob             Dlani drgnemo med     Drgnemo konice 
 hrbtišče druge roke        seboj s prepletenimi    prstov vsake roke 
 s prepletenimi prsti        prsti 

 Palec ene roke vrtimo   Prste drgnemo ob          Roke temeljito 
 v dlani druge roke           dlan druge roke z          speremo pod čisto 
 in obratno                            rotacijskimi gibi            vodo 

 Temeljito osušimo         Vodo zapremo s         Naše roke so čiste 
 roke z brisačo za       pomočjo brisače         
 enkratno uporabo 

Slike: Svetovna zdravstvena organizacija




