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 Maribor, 8. 11. 2021 
 

UKREPI VAROVANJA IN ZAŠČITE ZDRAVJA NA TŠC MARIBOR 
 
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, ki mora biti kirurška zaščitna maska ali 

tipa FFP2. Maska iz blaga ni ustrezna. 
 

SAMOTESTIRANJE DIJAKOV 
• Samotestiranje je obvezno za vse dijake v prostorih šole. 
• Dijaki za samotestiranje prinesejo svoje teste. Če dijak testa ne prinese in se posledično ne more 

samotestirati, ne sme prisostvovati pri pouku. Izostanek se šteje za neopravičen. 
• Samotestiranja ni potrebno opraviti dijakom, ki so COVID19 preboleli in od bolezni ni preteklo več kot 

180 dni ali dijakom, ki so cepljeni. Izpolnjevanje pogoja dokažejo s potrdilom. O izpolnitvi tega pogoja 
obvestijo razrednika. 

• Samotestiranje se bo izvajalo vsak ponedeljek, sredo in petek prvo uro pouka v učilnici, kjer imajo na 
urniku prvo uro. 

• Pri samotestiranju je prisoten učitelj, ki v tem razredu poučuje prvo uro po urniku. 
• Razredi ali skupine, ki te dni začnejo po urniku s poukom kasneje (3.b1 – PO 2.uro, 3.b2 – SR 2.uro, 

2.d1 – SR 3.uro) opravijo samotestiranje prvo uro, ko so pri pouku po urniku. 
• Razredi, ki imajo prve ure delitve v skupine, se ob 7.15 testirajo tisti dijaki, ki imajo prvo uro pouk. 

Dijaki, ki pridejo kasneje, se testirajo pri uri, ki jim je ta dan prva na urniku. 
• Dijaki, ki obiskujejo tečaj slovenščine za tujce, se testirajo v matičnem oddelku, nato pa gredo na 

tečaj. 
• Po samotestiranju se odpadki zavežejo v plastične vrečke. Vrečke dežurni dijak odnese v prostor pod 

stopniščem v pritličju ob omaricah za čelade. 
• Samotestiranje je obvezno tudi v primeru, ko se dijaki udeležujejo aktivnosti izven šole (strokovne 

ekskurzije...) 
 

IZVAJANJE POUKA 
• Učitelj v razredu nosi zaščitno masko. 
• V razredu pri pouku dijaki nosijo zaščitne maske. 
• Za zaščitne maske so dijaki odgovorni sami. 
• Dijaki imajo praviloma matične učilnice in jih ne zapuščajo. 
• Uporabljajo najbližje stranišče. 
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• 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. 

• Za razrede, ki so prisotni v šoli se izvaja pouk v živo, za tiste, ki jim je zaradi okužbe odrejen pok na 
daljavo, se ta 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 
• Malica se izvaja v jedilnici po predpisanem razporedu, ki so ga dijaki dolžni spoštovati. 
• Ko dijaki čakajo na malico, so dolžni upoštevati varno razdaljo med seboj, enako v jedilnici. 

 
IZVAJANJE ŠPORTNE VZGOJE 
• 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, 
• Dijaki in učitelji v delavnicah ves čas nosijo zaščitne maske. 

 
DIJAŠKI DOM 
• Dijaki v dijaškem domu se samotestirajo skupaj z ostalimi dijaki v razredu trikrat na teden. 
• V dijaškem domu bivajo samo dijaki, ki imajo pouk v šoli, ostali so doma in izvajajo pouk na daljavo. 
• 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. 
• Preden dijaki zapustijo dijaški dom zaradi odhoda domov, vzgojitelj/vzgojiteljica preveri, če so vzeli 

vse svoje stvari. 
 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
• Glede vstopanja, izstopanja in navodil o izvajanju študija so ta enaka, kot za srednjo šolo. 
• Pri izvajanju laboratorijskih vaj veljajo enaka pravila kot za srednjo šolo in izvajanje praktičnega izo-

braževanja. 
• Zadrževanja na ploščadi pred šolo ni dovoljeno brez upoštevanja varnostne razdalje. 
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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. 
• Razredniki naredijo sezname dijakov, ki so cepljeni ali so COVID-19 preboleli in od konca bolezni ni 

preteklo več kot 180 dni. Dijaki izpolnjevanje enega od obeh pogojev dokazujejo s potrdilom v papirni 
ali elektronski obliki. 

• Učitelji so, kadar jim tako nanese po urniku, prisotni v razredu pri samotestiranju. 
• Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo in po telefonu. 
• 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, direktor TŠC Maribor 
 

 
  


