
 

 
 
 
 
 

 Maribor, 17. 2. 2021 
 
 

OBVESTILO ZAČETEK POUKA 22. 2. 2021 
  
Spoštovani 
 
Pošiljam vam nekaj navodil v zvezi z začetkom pouka, 22. 2. 2021. Prilagam tudi  
dokument v zvezi z varovanjem zdravja, v času izvajanja pouka na šoli. Ta 
navodila so veljavna od 22. 2. 2021 do preklica ali spremembe navodil, odvisno 
od epidemiološke situacije. Ostale napotke boste dobili v šoli. 
 

1. V ponedeljek, 22. 2. 2021 se k pouku v celoti po urniku v šolo vrnejo: 
• Dijaki zaključnih letnikov – 4.a/1, 4.b/1, 4.c/1, 2.e/1, 2.f/1, 3.b/2, 

3.c/2 in 3.d/2 
 

2. Prav tako se, ob zgoraj naštetih razredih, k pouku vračajo še dijaki ostalih 
vseh letnikov za izvajanje praktičnega pouka: 

• ob ponedeljkih – 1.d/2, 2.a/2, 2.b/2, 2.e/2 
• ob torkih – 1.a/2, 1.b/2, 2.a/2, 2.b/2, 2.d/2 
• ob sredah – 1.f/1, 2.c/2, 2.d/2, 2.e/2 
• ob četrtkih – 1.b/1, 2.c/2 
• ob petkih – 1.c/2 

 
3. Vajenci izvajajo praktični pouk pri svojem delodajalcu 

 
4. V času pouka v šoli, so vsi udeleženci dolžni spoštovati ukrepe za 

varovanje zdravja, ki so priloženi v drugem dokumentu. 
 

5. V ponedeljek, 22. 2. 2021 (prvi dan pouka) bo poskrbljeno za malico za 
vse dijake. V nadaljevanju, se bodo dijaki na malico naročali ali pa jo 
prinesli s sabo od doma.  
 

Zapuščanje šole, zaradi nabave malice ne bo dovoljeno! 
 
 
 
Lep pozdrav 
Darko Kukovec 
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 Maribor, 17. 1. 2021 

 
UKREPI VAROVANJA IN ZAŠČITE ZDRAVJA NA TŠC MARIBOR 

Pouk od 22. 2.2021 dalje 
 

Zaradi preprečevanja širitve COVID-19 je potrebno izvajati nekatere zaščitne ukrepe, še posebej 
zaradi dejstva, da je v šoli na malem prostoru veliko dijakov in zaposlenih. Predvideni obvezni 
ukrepi so: 

• Za varovanje svojega zdravja in zdravja drugih so odgovorni vsi udeleženci učno 
vzgojnega procesa, 

• V učilnicah, na hodnikih in sanitarijah so nameščena obvestila o varovanju zdravja in 
vzdrževanju higiene, 

 
PRIHOD V ŠOLO 

 
• V šolo vstopajo samo zdrave osebe, 
• Dijaki in zaposleni pri vstopu v šolo nosijo zaščitno masko, 
• Garderob praviloma ne uporabljajo. 

 
IZVAJANJE POUKA 
 

• Učitelj v razredu nosi masko, 
• V razredu pri pouku dijaki niso dolžni nositi mask, če ni mešanja skupin, 
• Kadar se pri pouku, učni pomoči, slovenščini za tujce, … združujejo dijaki različnih 

razredov, nosijo zaščitno masko, 
• Za zaščitne maske so dijaki odgovorni sami 
• Dijaki imajo praviloma matične učilnice in jih ne zapuščajo, 
• Uporabljajo najbližje stranišče, 
• Učilnice je potrebno vsako uro prezračiti, 
• Dijaki si redno umivajo roke in po potrebi uporabijo razkužila, 
• V učilnici računalnik uporablja samo učitelj, 
• Računalnik se zažene v varnem načinu, gesla se ne shranjujejo, 
• Pred vstopom v specializirane učilnice, kjer dijaki uporabljajo računalnike, modele, orodja, 

… si umijejo ali razkužijo roke, ko učilnico zapustijo jo je potrebno prezračiti, opremo 
(tipkovnice, miške, merilne inštrumente, orodja, …) pa razkužiti  

• Dijaki med odmorom ne smejo zapuščati objekta (dvorišče, trgovina,…), 
• Za  razrede, ki so prisotni v šoli se izvaja pouk v živo, za ostale se izvaja na daljavo, 
• Učitelji so prisotni v šoli najmanj ves čas pouka po urniku in po potrebi za suplence ali 

drugo delo po navodilih ravnatelja ali pomočnika ravnatelja, 
• Pouk na daljavo za razrede, ki niso na izvajanju pouka v šoli, izvajajo v kabinetu ali prosti 

učilnici s pomočjo svojih prenosnih računalnikov. 
 

MALICA 
 

• Dijaki imajo hladno malico v razredu, 
• Če bo možno pripravljati toplo malico, se ta izvaja po predpisanem razporedu, 
• Dijaki, ki niso naročeni na malico, jo lahko prinesejo od doma, zapuščanje šole 

zaradi nakupa malice ni dovoljeno, 
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• Jedilnik bo objavljen na spletni strani šole, 
• V vsakem razredu sta imenovana dva poverjenika za malico, 
• Vsak teden zbereta naročila za malico in jih dostavita v kuhinjo, 
• Pred odmorom za malico, gresta v kuhinjo dvigniti malico in jo odneseta v razred, 
• Dijaki malicajo v razredu, 
• V razredu je v času malice prisoten učitelj, ki je poučeval zadnjo uro pred malico, 
• Po koncu odmora za malico, dijaki zberejo smeti v zaboje, v katerih so prinesli malico, 
• Poverjenika za malico odneseta zaboje v kuhinjo. 

 
IZVAJANJE ŠPORTNE VZGOJE 

 
• Pri športni vzgoji je razred skupina, ne združujejo se različni razredi, 
• V telovadnici uporabljajo dodeljeno garderobo, ki se bo razkuževala, 
• Če je v telovadnici več skupin, je obvezna pregrada med vadbenimi površinami, 
• Učitelji športne vzgoje zapustijo telovadnico skupaj z razredom, kjer so poučevali in 

skrbijo, da se pri vhodu v telovadnico dijaki ne mešajo in se ne ustvarja ozko grlo, 
• Izvajajo se predvsem aktivnosti, kjer ni neposrednega stika med dijaki, igram, kjer so dijaki 

v kontaktu se izogibajo. 
 

IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA 
 

• V delavnicah pri praktičnem pouku, se za vsakim dijakom, ki dela na modelu le ta razkuži, 
če to ni možno, dijaki uporabljajo rokavice za enkratno uporabo, 

• Delavnice se redno zračijo, 
• Dijaki ne ostajajo sami v delavnicah, 
• Za malico veljajo enaka pravila, kot pri teoretičnem pouku, 
• Če je skupina mešana iz več oddelkov, dijaki nosijo maske. 

 
DIJAŠKI DOM 

 
• V dijaškem domu bivajo samo dijaki, ki imajo pouk v šoli, ostali so doma in izvajajo pouk 

na daljavo, 
• Dijaki bivajo v ločenih sobah, 
• V skupnih prostorih in hodnikih dijaki, vzgojitelji in morebitni obiskovalci nosijo maske, 
• Pri vstopu v jedilnico nosijo zaščitne maske, ki jih snamejo med obrokom, 
• V jedilnici upoštevajo varnostno razdaljo, 
• Ko se vračajo domov iz sobe odnesejo vse svoje stvari, 
• Če so odnesli vse svoje stvari preveri vzgojitelj/vzgojiteljica preden zapustijo dom, 

 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
 

• Glede vstopanja, izstopanja in navodil o izvajanju poka so ta enaka, kot za srednjo šolo, 
• Pri izvajanju laboratorijskih vaj veljajo enaka pravila kot za srednjo šolo in izvajanje 

praktičnega pouka, 
• Zadrževanja na ploščadi pred šolo ni dovoljeno brez upoštevanja varnostne razdalje. 

 
NAVODILA ZA UČITELJE 
 

• Testiranje učiteljev na korona virus je obvezno, v skladu z navodila MIZŠ in NIJZ, 
• Učitelji v razredu nosijo zaščitne maske, 
• Zadrževanje in druženje v zbornici se omeji na najnujnejše, učitelji se praviloma zadržujejo 

v kabinetih ali učilnicah, 
• Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo in po telefonu, 
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• V primeru suma okužbe dijaka, dijaki o tem obvestijo prisotnega učitelja, ta pa razrednika, 
svetovalno delavko ali pomočnika ravnatelja, ki odloči o nadaljnjih aktivnostih, in o 
osamitvi dijaka, 

• Za osamitev dijakov, s sumom na okužbo se uporablja učilnica A202(karantena), 
• Vsak, ki opazi morebitno kršitev pravil o tem obvesti pomočnika ravnatelja ali ravnatelja, 

ki odločita o nadaljnjih postopkih (osamitev kršilca, obvestilo šolski inšpekciji, NIJZ,…) 
 
Če pride do spremembe navodil so jih dijaki in zaposleni dolžni upoštevati. O spremembi pravil jih 
obvesti ravnatelj ali pomočnik ravnatelja. 
 
  
 
Darko Kukovec, ravnatelj 
 

 
  


