
 

 

Celje, 12. 11. 2021 

 

Protokol organizacije in izvajanja pouka po modelu B-SŠ  

vzgojno-izobraževalnega procesa 
 

1. Splošni higienski ukrepi 

 Nosimo zaščitne maske. 

 Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo oz. razkužujemo. 

 Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami. 

 Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo (vsaj 1,5 m). 

 Upoštevamo pravila higiene kašlja. 

 Zaprte prostore večkrat na uro temeljito prezračimo, jih redno čistimo in razkužujemo. 

 INFOGRAFIKE: http://gl.sc-celje.si/infografike-kaj-lahko-storim-da-preprecim-sirjenje-novega-

koronavirusa-sars-cov-2019/ 

 

2. Obiskovanje pouka v šoli 

 Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki je zdrav, ni v karanteni ali samoizolaciji 
in izpolnjuje trenutno veljavne pogoje, s katerimi bo seznanjen na šoli. 

 Če se pri dijaku pojavijo simptomi covida-19 ali v primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 pri dijaku 
ali osebi iz istega gospodinjstva, mora dijak ostati doma ter omejiti stike z drugimi ljudmi. Starši 
o tem obvestijo razrednika. 

 Če je dijak bolan ali ima zdravstvene omejitve, pokličejo starši za nadaljnja navodila otrokovega 
izbranega ali dežurnega zdravnika.  

 V ponedeljek, sredo in petek dijaki ob prihodu v šolo pokažejo potrdilo o izpolnjevanju pogoja 

PCT pooblaščeni osebi – učitelju/varnostniku (šola ne vodi evidenc o izpolnjevanju pogoja PCT). 

 Dijak, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, se v šoli testira s testom HAG za samotestiranje, ki ga prinese s 

seboj. 

 Dijak, ki ne izpolnjuje pogoja PCT in ne želi izvesti testa HAG za samotestiranje, zapusti šolski 

prostor in se do izpolnitve pogoja PCT ne udeležuje pouka. 

 
3. Samotestiranje za dijake 

 Dijaki izvajajo brezplačno samotestiranje trikrat tedensko v šoli praviloma ob ponedeljkih, sredah 
in petkih pri prvi uri pouka po posebnem razporedu. 

 Če so dijaki pri prvi uri razdeljeni v skupine, se testirajo vsak v svoji skupini, ostali pa pri prvi skupni 
uri v istem dnevu. 

 Maturanti, ki zjutraj nimajo poglabljanj, se samotestirajo ob ponedeljkih in sredah ob 8.45 v B-
32. 

http://gl.sc-celje.si/infografike-kaj-lahko-storim-da-preprecim-sirjenje-novega-koronavirusa-sars-cov-2019/
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 Dijaku pripada 15 hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oz. njegovi starši ali zakoniti 
zastopniki pridobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. 

 Samotestira se dijak, ki se počuti zdrav in je brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V 
primeru bolezenskih znakov morajo dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti 
izbranega osebnega zdravnika. 

 V kolikor dijak pozabi test za samotestiranje doma, si ga izposodi pri učitelju in mu ga najkasneje 
prihodnji teden vrne. 

 Potek samotestiranja. Dijak: 
o si umije ali razkuži roke pred testiranjem in po njem; 
o v učilnici se usede zadaj in ohranja največjo možno razdaljo; 
o na mizo namesti papirnato brisačko za enkratno uporabo, na katero odlaga ves material, 

ki ga uporablja pri izvedbi testiranja; 
o za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmakne navzdol samo v nosnem predelu, tako da 

so usta še vedno pokrita; 
o po določenem času odčita teste; 
o razkuži mizo, učitelj prostor prezrači; 
o odloži odpadke v namensko plastično vrečko, učitelj to vrečo vloži v drugo vrečo ter jo 

zaveže, odpadke pa dežurni dijak odnese v A-etažo v za to namenjeno posodo. 

 Dijak zapiše rezultat na svoj evidenčni list testiranja, ki ga podpišeta dijak in učitelj. Evidenčni list 
hrani dijak in ga ima pri sebi, ko se nahaja v šolskih prostorih. Opravljeno samotestiranje dijak 
izkaže z evidenčnim listom. 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak takoj zapusti učilnico in pokliče 
starše. Do odhoda domov počaka zunaj ali v prostoru ŠVZ-E. Ves čas čakanja mora nositi masko, 
uporablja lahko samo določene sanitarije in umivalnik. Za pot domov naj dijak ne uporablja 
javnega prevoza. Starši oz. dijak obvestijo izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil na 
testiranje s testom PCR. Dijak se v primeru pozitivnega hitrega testa lahko tudi naroči na PCR-
bris preko e-pošte: pcr.hitritesti@zd-celje.si z naslednjimi podatki:  

o ime in priimek, 
o rojstni podatki, 
o telefonska številka, 
o fotografija pozitivnega hitrega testa, 
o ime in priimek izbranega osebnega zdravnika.  

Termin za odvzem PCR-brisa bo oseba prejela po e-pošti. Lokacija odvzema PCR-brisa je  
Zdravstveni dom Celje – za reševalno postaja v zidanem objektu COVID BRISI. 

 Do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji, omeji stike z ostalimi osebami in 
dosledno upošteva navodila NIJZ.  

 O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo 
razrednika in izbranega osebnega zdravnika. 

 Dijaki, ki zamudijo k pouku, se lahko samotestirajo v A-06 pod nadzorom ene od laborantk. 
  

https://gl.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/l-evidencni_list_samotestiranja_dijaki_gl.pdf
mailto:pcr.hitritesti@zd-celje.si


 

4. Izvedba pouka in zaščitna oprema  

 Pouk bo potekal v celotnem oddelku – v čim večji meri v matičnih učilnicah. 

 Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj, če to ni potrebno zaradi 

organizacije dela. 

 V učilnicah je potrebno po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti, razkužiti mize, tipkovnice ipd. 

 Pouk športne vzgoje lahko poteka v telovadnici po posebnem režimu, s katerim vas bodo seznanili 

profesorji ŠVZ. Spodbujamo pouk na prostem. 

 Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. 

 Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo. 

 Dijaki se čim manj zadržujejo na hodnikih šole. 

 Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo 
razkužijo. 

 

5. Obravnava oseb, ki so že prebolele covid-19 ali so cepljene 

 Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, 
natančneje določa navodilo NIJZ, ki ga najdete na povezavi: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izjeme_za_visoko_tvegane_stike_glede_k
arantene_na_domu_2_4.6.2021.pdf. 

 

6. Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa (HAGT) 

 Ko je pri osebi, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni proces, potrjena okužba s SARS-CoV-2 s 
HAGT, se izvede potrditveni test s PCR-metodo. Oseba ostane v samoizolaciji. 

 Če je potrditveni PCR-test negativen, se ukrepi, uvedeni ob pozitivnem HAGT, prekličejo. To 
pomeni, da se dijaki/zaposleni vrnejo v šolo. 

 Če je potrditveni PCR-test pozitiven, šola ravna v skladu z navodili NIJZ. 

 

7. Ukrepanje v primeru obolenja s sumom na covid-19 

 Če dijak zboli oz. ima vročino in druge znake akutne okužbe dihal, šola obvesti starše.  

 Dijaka napotimo domov oz. počaka starše v izolaciji. Do odhoda domov počaka v prostoru  

ŠVZ-E. Ves čas čakanja mora nositi masko, uporablja lahko samo določene sanitarije in umivalnik. 

Za pot domov naj dijak ne uporablja javnega prevoza. 

 Starši dijaka se posvetujejo z dijakovim izbranim osebnim zdravnikom. 

 Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid negativen, dobi navodila za zdravljenje od 

izbranega zdravnika. Preiskava na covid-19 je zaključena.  

 Če zdravnik napoti dijaka na testiranje in je izvid pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo 

od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo razrednika, ki obvesti vodstvo šole, to pa ravna v 

skladu z navodili NIJZ. 
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8. Ostalo 

 V šolo vstopajo samo dijaki in zaposleni, ostali obiskovalci pa le z utemeljenim razlogom pri 

glavnem vhodu po predhodni najavi. Vsi obiskovalci morajo izpolnjevati PCT-pogoj, ki ga preveri 

varnostnik, ali pa oddajo vprašalnik o tem osebi, s katero so dogovorjeni. 

 Ažurno spremljajte vsa obvestila na elektronski pošti, v kanalih Teams in na spletni strani šole. 

 

Šola je prostor, kjer se srečujemo ljudje z različnimi zgodbami, stališči, izkušnjami in mnenji. 

Vse ljudi naprošamo, da ravnajo odgovorno, solidarno in dosledno upoštevajo vsa navodila, kajti le tako 

bomo uspeli vsem zagotoviti šolanje, ki smo ga bili nekoč navajeni.  

 

Peter Juvančič, ravnatelj 



 

 

Celje, 2. 9. 2021 

 

 

Protokol organizacije in izvajanja pouka po podmodelu BC1-SŠ vzgojno-

izobraževalnega procesa 
 

Podmodel velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za 

dijake posameznega oddelka. Za dijake takšnega oddelka šola za določeno obdobje organizira pouk na 

daljavo. Če je potrebna karantena le za skupino dijakov, šola za dijake, ki niso v karanteni, izvaja pouk v 

šoli, preostale dijake pa obravnava tako kot ob običajni bolezenski odsotnosti. 

 

Za izvajanje podmodela BC1 šole smiselno uporabijo priporočila, ki veljajo za izvajanje modela C za 

dijake, ki se izobražujejo na daljavo. 

 

1. Izvedba pouka na daljavo za oddelek, ki je v karanteni: 

 Pouk na daljavo se izvaja iz šole praviloma z videokonferencami po obstoječem urniku in traja 5 

dni na teden. 

 Za pouk na daljavo uporabljamo dogovorjene 3 komunikacijske kanale: e-naslov, MS Teams, 

spletna učilnica. 

 Z dijaki se dogovorimo za pravila e-komuniciranja – mesto oddajanja gradiv itd. Pozorni moramo 

biti na oddajo dokazov učenja. 

 Upoštevamo, da imamo dijake z različnimi sposobnostmi in možnostmi uporabe računalnika, 
spleta itd. 

 Učitelji dajemo dijakom ažurno povratno informacijo – smo odzivni. 

 Če imajo dijaki težave s komunikacijsko tehnologijo, naj pokličejo v šolo ali pišejo razredniku, da 

se dogovorimo o nadaljnjih ukrepih. 

 V času izvajanja pouka na daljavo učitelji vodijo evidenco vključevanja dijakov v pouk na daljavo. 

Izostanke vpisujejo v Eviweb. 

 Če se posamezni dijak ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj razrednik v zvezi s tem 

vzpostavi stik z njim ali z njegovimi starši ter poskuša ugotoviti in odpraviti razloge. 

 Učitelji uporabljamo vso razpoložljivo opremo IKT (šolske računalnike, grafične tablice …). 

 Težje razumljivo snov pustimo za čas, ko bo poučevanje ponovno v šoli. 

 Znanje ocenjujemo praviloma v šoli pri pouku. V primeru, da ocenjujemo znanje na daljavo, 

uporabljamo IKT-tehnologijo. 

 Dijakom dajemo jasna in nedvoumna navodila.  



 

 

2. Dodelitev e-naslovov dijakom in uporaba šolskega e-naslova  

 Vsi dijaki uporabljajo za šolsko e-komunikacijo samo svoj šolski e-naslov. 

 Razredniki preverite, ali imajo vsi dijaki delujoč e-naslov, in opozorite posebej dijake 1. letnika 

na obvezno spremembo gesla. 

 Dijakom pomagajte pri morebitnih težavah. Učitelji komunicirate z dijaki samo preko šolskih e-

naslovov ali v okolju MS Teams. 

 Za morebitno pomoč se obrnite na Matica Holobarja (matic.holobar@sc-celje.si) ali na učitelje 

računalništva in informatike. 

 

Od učiteljev in dijakov pričakujemo odgovorno ravnanje v dani situaciji ter pozivamo k solidarnosti in 
medsebojni pomoči. 
 
 

Peter Juvančič, ravnatelj 
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