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Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in navodila ob
vračanju dijakov 4. letnikov v šolo

Osnovna priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: pogosto zračenje
zaprtih prostorov, redno umivanje oz. razkuževanje rok, vzdrževanje medosebne
razdalje, upoštevanje higiene kašlja ter obvezna uporaba maske.
Pouk se bo izvajal v matičnih učilnicah (določene so po
površini največje učilnice), razen pri izbirnih maturitetnih
predmetih in drugem tujem jeziku.
Matične učilnice: 4. a – ZGO2, 4. b – SLO1, 4. c – ZGO1,
4. d – SLO2
Pouk izbirnih maturitetnih predmetov poteka po urniku,
učilnice so vpisane v eA. Menjava učilnic ni dovoljena.
Ostale proste učilnice
poučevanje na daljavo.
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V razredih in v skupnih prostorih je obvezna uporaba mask za dijake in učitelje ter ostale
delavce šole, ker ne moremo zagotoviti varne razdalje.
Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji, ki so brez znakov akutne okužbe
dihal.
Dijaki v odmorih ne zapuščajo učilnic. Vsakemu oddelku razredniki določite uporabo sanitarij,
ki so najbližja učilnici.
Pred začetkom in koncem posamezne ure je potrebno učilnico temeljito prezračiti. Okna naj
odpira in zapira profesor. Dijaki naj bodo primerno oblečeni za čas prezračevanja učilnice.
Vrata učilnice naj bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. V vsaki
učilnici je milo in papirnate brisačke. Nameščena je tudi infografika z navodili pravilne
uporabe mask in izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi.
Tudi po koncu pouka, pred čiščenjem, se učilnico temeljito prezrači (vsa okna v učilnici
odprta na stežaj).
Dijaki lahko uporabljajo garderobo, vendar se v njej zadržujejo le, kolikor je nujno potrebno.
Enako velja za garderobi v telovadnici, ki jih hkrati uporabljajo le dijaki istega oddelka.
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Dijaki si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov me seboj
ne izmenjujejo in ne posojajo.
Ob vhodih v šolo, na hodnikih, v učilnicah in sanitarnih prostorih so
infografike z navodili za splošne higienske ukrepe.
V času izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARSCoV-2 se ni dovoljeno zadrževati v avli pred knjižnico.
Dijaki lahko vstopajo v knjižnico ob upoštevanju higienskih ukrepov za
preprečevanje širjenja virusa (istočasno je lahko 1 dijak v knjižnici).
V šolo lahko vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim razlogom, po
prehodni najavi, z obrazno masko in v skladu z navodilom šolo (obvezno evidentiranje
obiskovalca in zagotovljeno spremstvo predstavnika šole).
V tem prvem tednu nimamo dežurnih dijakov. Naloge dežurnega dijaka bodo začasno
opravljali dežurni profesor. Po koncu ure profesor počisti tablo za seboj.
S ponedeljkom, 22. 2. 2021, bomo pričeli tudi z izvajanjem malice. Na začetku bo na voljo
samo hladna malica. Za vsakega dijaka bo pripravljen paket. Dijaki lahko malicajo v
razdelilnici hrane ob upoštevanju razdalje 2 metrov. Dijaki, ki niso naročeni na malico, lahko
v glavnem odmoru zapustijo šolo, pravočasno se morajo vrniti k pouku. Prepovedana so
zbiranja v skupinah na celotnem območju šole.
Športna vzgoja se izvaja po urniku v mehurčku (dijaki enega razreda skupaj in se ne mešajo
z drugimi).

Uroš Škof,
ravnatelj
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