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1 SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ 

HIŠNI RED SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ V ČASU IZREDNIH RAZMER 
(nevarnost širjenja okužbe SARS-CoV-2) 

 
 
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. 
 

1. člen 
(potek pouka) 

1. ura: 7.30 – 8.15 
2. ura: 8.20 – 9.05   
3. ura: 9.10 – 9.55 
 
4. ura: 10.00 – 10.45* 
            10.25 – 11.10* 
5. ura. 11.15 – 12.00 
6. ura: 12.05 – 12.50 
7. ura: 12.55 – 13.40 
8. ura: 13.45 – 14.30 
 

 
2. člen 

(obveščanje dijakov o organizaciji pouka v času epidemije COVID 19) 
 

Dijake  pred  ponovnim  prihodom  v  šolo  šola po  e-pošti  ali  na  drug  preverjen  način,  
obvesti o organizaciji pouka: 

 
•   o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk/priprave na maturo, ter o dejstvu, da 

bodo razpoložljivi sedeži označeni; 
• o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19 (npr. glede lokacij/možnosti za 

razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, glede izjave dijaka pred 
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2 SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ 

vstopom v šolo/pristopom k maturi, hoje po označenih koridorjih, postopkov pred 

vstopom v razred, ne druženja oz. vzdrževanja distance pri tem, ne posojanja  stvari,  

ravnanju  z  garderobo,  glede  režima  pri  obiskovanju  WC-ja,  glede malice …); 

• 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, nošenje zaščitnih mask, uporaba sanitarij …); 

•   o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, voda v plastenkah, 
eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo …). 

 
Dijake razrednik prav tako seznani, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj dijaki skušajo zaščititi svoje 
morebitne starejše ali imunsko  oslabele  sorodnike  oziroma  osebe,  ki  so  jim  blizu  –  
kontakt  z  njimi  naj  bo  le  na zadostni razdalji. 

 
 

3. člen 
 (prihod v šolo) 

 
Prihod v šolo naj poteka brez združevanja dijakov in v skladu z navodili za izvajalce  linijskih 
prevozov v času epidemije COVID-19, ki so dosegljiva na povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19  
 
Priporočamo peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja 
dijakov). 
 

 
4. člen 

(vstop v šolo in v učilnice) 
 

Zaposleni, dijaki in obiskovalci vstopajo v šolski objekt z masko. Ob prvem vstopu v šolo dijak 

odda dežurnem učitelju podpisano izjavo Izjava staršev/dijaka pred vstopom dijaka v šolo 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 . Izjavo dijakom razredniki 

posredujejo v tednu  pred vstopom  v šolo po e poti. Izjava (za polnoletne in mladoletne 

dijake) je priloga tega pravilnika. Dijak brez podpisane Izjave ne more vstopit v šolo. V 

kolikor je dijak  polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. 

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

eventualno najavljena oseba   pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno 
masko in sicer le ti vstopajo  na službenem vhodu pri zbornici. Šolska vrata pri garderobah 
se bodo po prihodu dijakov zaklenila, možen bo le izhod iz šole. 
 
Dostop do garderob ni možen, dijaki so v šolskih prostorih obuti. Garderob  dijaki ne smejo 

uporabljati, prav tako je strogo prepovedano zadrževanje v garderobah.  

Morebitne osebne stvari, ki jih dijaki  še imajo v garderobi lahko vzamejo posamično  iz 

garderobe 1. dan, ko pridejo v šolo.  

Dovoljene pa so garderobe v šolskih delavnicah za dijake pri zaključnem izpitu in poklicni 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
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maturi, ko je za izvedbo izpitov potrebna zaščitna delovna oblačila in oprema za izvedbo 

praktičnih delov izpita ali pa pri izvajanju praktičnega pouka v šolskih delavnicah. 

 
Priporoča se, da  da  dijaki  v  šolski  objekt  vstopajo  posamično,  pri  tem  naj  ohranjajo  1,5  
do  2 metrsko  medosebno  razdaljo.  Dijaki naj v šolo vstopajo skozi oba vhoda preko 
garderob, lahko tudi na službenem vhodu pri kuhinji. V kolikor bi hotelo v šolo vstopiti več 
dijakov hkrati, morajo vzdrževati 1,5 do 2 m  medosebno razdaljo, v skladu s talnimi 
označbami. Dijaki po šoli in v učilnicah hodijo po koridorjih, ki so označeni s talnimi 
označbami. 
 

Dijaki ne smejo vstopati in izstopati skozi vhod Osnovne šole Loka in vhod športne dvorane. 
Drugi zunanji obiskovalci šole, starši dijakov oziroma njihovi zakoniti zastopniki, delavci, ki 
pogodbeno opravljajo dela ali storitve za šolo, imajo dostop v šolske prostore, ko dežurnemu  
učitelju oziroma drugi osebi, ki jo določi vodstvo šole, povedo namen obiska oziroma sporočijo 
osebo, ki jo želijo obiskati. 
 

Dijakom in zaposlenim se odsvetuje  zadrževanje  v  skupinah  oz.  druženje  na  
funkcionalnem  zemljišču  šole  in  v objektu šole (npr. šolsko dvorišče, igrala, šolsko 
parkirišče, hodniki, garderobe, šolski vrt …). 

 
Premikanje dijakov po šoli in izvajanje ukrepov (npr. vstop v šolo z masko) nadzirajo  dežurni 
učitelji ob vhodu in na hodnikih,  prav tako dežurni učitelji med odmori skrbijo za 
upoštevanje varnostnih ukrepov. 

 
 

5. člen 
(dežurstvo dijakov) 

 
Dežurstva dijakov v času izrednih razmer ni.  
 
 

6. člen 
                    (dežurstvo učiteljev) 

 
Dežurstvo opravljajo učitelji. 
Razpored dežurnih učiteljev pripravi vodstvo šole, imena dežurnih učiteljev so objavljena na 
oglasnih deskah zbornice in šole, učitelji so o dežurstvu obveščeni po elektronski pošti. 
Dežurstvo se izvaja v šoli, v garderobah in na zunanjih površinah šole.  
Dežurstvo učiteljev se določi za vsak dan posebej in se časovno opredeli. Za dnevno dežurstvo 
sta določena 2 učitelja. Evidenco in časovni razpored izvajanja dežurstva učiteljev vodi 
pomočnica ravnateljice. 
Tudi hišnik skrbi za nemoten vstop in izstop iz šole od 7. 00 do 14.35 
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7. člen 
          (naloge dežurnih učiteljev) 

 
Dežurni učitelj:  

 nadzira prihod dijakov v šolo, 

 nadzira gibanje po skupnih površinah in nadzira izvajanje varnostnih ukrepov, 

 med odmori spremlja vedenje ter gibanje dijakov v šolskih prostorih in na zunanjih 
površinah, 

 o ugotovljenih nepravilnostih in kršitvah šolskih pravil obvesti razrednika, ravnateljico 
ali pomočnico ravnateljice. 

 
 

8. člen 
(upoštevanje splošnih higienskih ukrepov) 

 
Za  zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je 
potrebno zagotoviti primerne pogoje ter dijake in zaposlene seznaniti z njimi  in skrbeti za 
dosledno  izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov po navodilih NIJZ:  
 

 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 
oziroma med maturo po posameznem izpitnem sklopu   (na stežaj odprta okna). 

 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 objavljena na 
spletni strani šole ter nameščena ob vhodu in na več  mestih  v  razredih  ter  drugod  po  
šoli:  
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• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_prepreci

te v-sirjenja.pdf 

• Umivanje rok: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higien

a- rok_zdravstveni-delavci.pdf 

• Higiena kašlja: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higien

a- kaslja_0.pdf 

•   Pravilna namestitev obrazne maske: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 
 

 
9.  člen 

(obnašanje v učilnicah) 
 

Učilnice se med vsemi odmori odklenjene. Pred začetkom pouka je potrebno učilnice 
temeljito prezračiti, za kar poskrbijo hišnik in čistilke. Vrata učilnice so odprta do začetka 
pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko 
obrišemo z alkoholnim robčkom ali papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70% 
do 80% alkohol). 

 
V vsaki učilnici naj bo ob  vhodu: 

 
•   razkužilo za roke in za površine; 
•   infografika   z   navodili   pravilne   uporabe   mask   in   izobešen   plakat   s   
splošnimi higienskimi ukrepi. 

 
Za vzdrževanje ustrezne higiene rok naj se uporabljajo učilnice z umivalnikom, ki naj bo 
opremljen z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke. 
 
Priporočamo,  da  vsi  zaposleni  in  dijaki  v  objektu  šole  nosijo  maske.  Priporočamo,  da  

jo zaposleni nosijo ves čas. Dijaki jo lahko, ko sedijo pri pouku oziroma opravljajo maturo in 

je zagotovljena distanca, odložijo. V primeru da se dijaku približa profesor ali dijak na manj 

kot 1,5 do 2 metra, naj si nadenejo maske (npr. ko profesor pobira izpitne pole). 
 

Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter 

po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo roke.  Maska mora segati od korena 

nosu  do  pod  brado,  med  nošenjem  naj  se  je  osebe  ne  dotikajo. Masko  je  treba  

občasno zamenjati, na 2 do 3 ure. O pravilih glede nošenja mask, razrednik seznani dijake 

pred ponovnim prihodom v šolo. 

 

 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_zdravstveni-delavci.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf


 

6 

 

6 SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ 

10.  člen 
(organizacija pouka v učilnicah) 

 
Število  oseb  v  učilnici  je  odvisno  od velikosti prostora, upoštevati je potrebno 

zagotavljanje primerne medosebne razdalje, vsaj 1,5 do 2 metra v učilnici je lahko 

maksimalno 15 dijakov. 
 

Vsakemu razredu oziroma učni skupini bo za čas trajanja epidemije COVID-19 dodeljena 

matična učilnica, v kateri bo zanje potekalo čim več pouka. Število učilnic je odvisno od 

števila dijakov,  ki bodo izkazali namen, da se udeležijo pouka. Število dijakov in 

razporeditev le teh po predmetih sporočijo ravnateljici razredniki pred pričetkom pouka. 

Dijaki v spodnji etaži uporabljajo sanitarije v spodnji etaži, dijaki v zgornji etaži pa sanitarije 

v zgornji etaži. Dijaki v času priprav na maturo sedijo na označenih mestih. 
 
 

Pouk  v računalniških  učilnicah  in  laboratorijih,  razen  za  demonstracije,  se ne  izvaja.  

Računalnik v učilnici uporabljajo zgolj profesorji. Če je se vseeno potrebna  uporabo 

računalniške učilnice (npr. pri strokovnih predmetih v programu strojništvu, pri informatiki), 

priporočamo, da se v računalnici zagotavlja ustrezna razdalja med dijaki in da posamezen 

dijak ostaja zgolj na enem računalniku. Svetujemo, da vse površine, ki se jih dijaki dotikajo 

(npr. tipkovnica, miška, miza, ekran…) po uporabi razkužijo. Učitelj poskrbi za razkuževanje 

računalnikov. 
 

Svetujemo,  da  si  dijaki  šolskih  potrebščin  in  pripomočkov  med  seboj  ne  izmenjujejo  

in  ne izposojajo. Prav tako vsak profesor v učilnico prinese svoja pisala in ostale 

pripomočke. 

 
11. člen 

(delitev in pobiranje gradiva) 
 

Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem 

umil ali razkužil roke. Priporočljivo je uporabiti rokavice. V tem primeru jih tudi popravi v 
rokavicah. 

 
Ali pa vrnjene/oddane pisne izdelke profesor pred popravljanjem vsaj 1 dan  hrani na 

varnem mestu, ki ga določi Covid skupina.  Nasvet  temelji  na  preživetju  virusa  na  različnih  

površinah.  
 
 

12. člen 
(obnašanje med odmori in malico) 

 
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic. Učilnice se po vsaki 
uri in v času glavnega odmora intenzivno prezračijo, za kar poskrbi učitelj, ki je takrat v 
razredu. 
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Šolska malica v času epidemije COVID 19 ne bo organizirana, dijaki si lahko hladno malico 

prinesejo s sabo od doma. Morebitno odpadno embalažo odnesejo domov. 

Pred hranjenjem naj si dijaki  svojo  klop  (mizo)  obrišejo  z  alkoholnimi  robčki  ali  papirnato  

brisačko  za  enkratno uporabo in  razkužilom  (70 %etanol)   in  naredijo pogrinjek  z  brisačko 

za  enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. 
 

S čistimi rokami naj si previdno odstranijo masko ter jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je 

pralna shranijo v vrečko. 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  si  dosledno  in pravilno  umivano  roke  (npr.  po  kihanju, kašljanju, pred in po malici 
itd.). 
 
 

13. člen 
(obnašanje v sanitarijah) 

 
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. 
Dijaki tudi v sanitarijah dosledno pazijo na primerno medosebno razdaljo. 

 
 

14. člen 
(odhod domov) 

 

Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 
do 2 metrsko medosebno razdaljo. Dijake iz razreda pospremi učitelj, ki poskrbi, da se 
ukrepi spoštujejo. 

 
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču  (dvorišče, parkirišče, 
igrala) pred vhodom v šolo ni dovoljeno. 

 
 
 

15. člen 
(kajenje) 

 
Kajenje je prepovedano v šolski stavbi, pred športno dvorano, pred vhodom v šolo in na drugih 
šolskih površinah.  

16. člen  
(uživanje drog in alkohola) 

 
Uživanje drog in alkohola je prepovedano v šolski stavbi, pred športno dvorano, pred vhodom 
v šolo in na drugih šolskih površinah. 
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17. člen 
(objava obvestil in nadomeščanj učiteljev) 

 
Uradna obvestila, pomembna za dijake, objavlja šola preko eAsistenta, na oglasni deski in 
spletni strani šole, elektronska pošta in drugi ustaljeni načini.  
 

 
18. člen 

        (veljavnost) 
 
Ta hišni red 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. 
 
Obravnavala koordinacijska skupina za izvajanje Načrta zagotavljanja kontinuiranega dela na 
SŠČR  v času koronavirusa: 12. 5. 2020. 
 
 
Obravnaval učiteljski zbor SŠČR korespondenčno: 13. 5. 2020 do 14. 5. 2020 
 
 

Elizabeta Prus, prof. 
ravnateljica 

 
 

PRILOGA: 
- Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času širjenja koronavirusa na SŠČR z dne 12. 5. 

2020 


