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ŠOLSKI RED SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE MURSKA 

SOBOTA ZA OBDOBJE PRIPRAV NA 

MATURO/ZAKLJUČNI IZPIT IN OPRAVLJANJE POKLICNE 

MATURE /ZAKLJUČNI IZPIT V ČASU COVID 19 VIRUSA 

 

1. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 
 

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 SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI MURSKA 
SOBOTA (SZŠ) pred okužbo s SARS-CoV2 je potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih z njimi 
seznaniti in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov:  
 

• 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 
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(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 oziroma dijaškega doma.  
• 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).  
• Razen dijakov in strokovnih delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, 
eventualno najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in z obrazno 
masko.  
• Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po 
telefonu ali preko računalniške povezave.  

 
Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni 

strani: ttps://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Vsa spodaj navedena navodila so nameščena ob vhodu v šolo in na več mestih drugod po šoli: 

 Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite v-
sirjenja.pdf  

 Umivanje rok:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienarok_zdravstveni-
delavci.pdf  

 Higiena kašlja: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf  

 Pravilna namestitev obrazne maske:  
              https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 

 

2. OSEBJE IN DIJAKI 

 
Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki in profesorji (brez znakov akutne okužbe dihal). 
Osebe iz rizične skupine ali dijaki, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli začeti s poukom, 
nadaljujejo z učenjem na daljavo.  
V rizično skupino, med osebe z večjim tveganjem za težji potek bolezni, uvrščamo osebe z  

 Boleznimi srca in ožilja (povišan krvni tlak, bolezni koronarnih arterij);  

 Boleznimi pljuč (cistična fibroza, KOPB);  

 Kroničnimi boleznimi jeter;  

 Sladkorno boleznijo;  

 Rakavimi obolenji  

 Motnjami v delovanju imunskega sistema (kot posledica obolenja ali zaradi uživanja 
nekaterih zdravil npr. glukokortikoidov);  
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 Osebe starejše od 60 let;  

 Osebe katere koli starosti z zgoraj navedenimi boleznimi;  

 Nosečnice.  
 
Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za dijake za 
vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju (Priloga). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu 
drugi otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo 
vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije 
oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. 
 
Ob ponovnem vstopu v šolo dijaki prinesejo podpisano izjavo staršev/polnoletnega dijaka (Pri-
loga).  
 
ZAŠČITNA OPREMA 
 
V skladu z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, 
površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (UL RS, št. 60/2020) je 
obvezno nošenje zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, ki jih je 
potrebno občasno zamenjati, oziroma vsaj na 2 do 3 ure. Vsi morajo biti seznanjeni s pravilnim 
načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter po odstranitvi maske si je potrebno 
temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med 
nošenjem naj se je dijaki in profesorji ne dotikajo.  
 
Navodila za pravilno namestitev in odstranitev zaščitne maske (pdf) so dosegljiva na povezavi:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 
 
Splošno o uporabi zaščitnih mask je dosegljivo na povezavi: https://www.nijz.si/sl/splosna-
uporaba-zascitnih-mask. 
 

3. PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 

 
Spodbujamo  peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev ali dijaka samega  
(brez združevanja dijakov!). Sicer pa je organiziran javni prevoz. 
 

VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED 
 
Dijaki bodo pred ponovnim prihodom v šolo na spletni strani šole (ali na drug preverjen način, s 
katerim s konkretnim dijakom komunicira razrednik) obveščeni:  
 
-o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk/priprave na maturo, ter o dejstvu, da bodo pred-
videni razpoložljivi sedeži  označeni;  
 
-o pravilih ravnanja v šoli v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID-19 (glede 
lokacij/možnosti za razkuževanje rok, glede postopkov pred vstopom v šolo, postopkov pred 
vstopom v razred, nedruženja oz. vzdrževanja distance pri tem, neposojanja 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…);  
 

https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
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-o tem, kaj naj prinesejo s seboj (šolske potrebščine, voda v plastenkah, malica, eventuelna 
dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo…). 
 
Dijake hkrati seznanjamo, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z 
virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno morajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko 
oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji in 
z uporabo obrazne maske. 
 
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču (npr. šolsko dvorišče, šolsko 
igrišče, šolsko parkirišče) pred vhodom v šolo ni dovoljeno.  
 
V šolo vstopijo osebe, zaščitene z obrazno masko. 
 
Dijaki v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdal-
jo. Da se prepreči prevelika gneča pred glavnim vhodom, imajo dijaki posameznih skupin za pri-
hod (in odhod) med seboj časovni zamik cca. 10 -15 minut. 
 
Podajalniki razkužil so nameščeni na več dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na 
hodnikih ter v razredih. Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike2 s splošnimi higi-
enskimi ukrepi.  
 
Za čas prihodov v šolo bodo pri vhodu in na vsakem hodniku dežurni učitelji, ki skrbijo, da se 
ukrepi izvajajo.  
 

4. POTEK DELA V ŠOLI V ČASU PRIPRAV NA MATURO 
 
UČILNICA  
 
Učilnica in ostali prostori šole bodo pred začetkom pouka temeljito prezračeni.  
Vrata učilnice bodo odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko 
kljuke preprečujemo s tem, da kljuko pred vsako uporabo obrišemo z alkoholnim robčkom ali 
papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70%etanol). 
 
V vsaki učilnici bo ob vhodu:  
 

 podajalnik z razkužilom za roke in za površine;  

 koš za odpadke;  

 izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi.  
 
Za vzdrževanje ustrezne higiene rok se bodo uporabljale samo učilnice z umivalnikom, ki bodo 
opremljene z milom in brisačkami za enkratno uporabo ter košem za odpadke. 
 
Vsakemu razredu oziroma delu razreda bo za čas trajanja epidemije COVID-19 dodeljena matična 
učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete. Prehajanja dijakov iz ene v drugo učilni-
co ne bo.  
 
Zaradi težav pri zagotavljanju ustreznega razkuževanja površin se pouk v računalniški učilnici 
(razen teorije) in strokovnih kabinetih, razen za demonstracije, ne izvaja. Računalnik v učilnici 
uporablja zgolj profesor. Če bo morda kljub vsemu potrebna uporaba strokovnih kabinetov za 
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pouk, bomo zagotovili ustrezno razdaljo med dijaki. Vse površine, ki bi se jih dijaki dotikali 
bomo po uporabi razkužili. 
 
 
Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. 
 
Zadrževanje v skupinah oz. druženje v skupnih prostorih šole, v sanitarijah, hodnikih, na stopniš-
čih in na funkcionalnem zemljišču šole ni dovoljeno.  

 
ODMORI, ŠOLSKA MALICA 
 
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic. 
 
Hrano in pijačo dijaki prinašajo od doma - pri tem upoštevajo splošna higienska priporočila in 
priporočila v zvezi s pokvarljivostjo živil. Pred hranjenjem si svojo klop (mizo) obrišejo z alkohol-
nimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70%etanol) in naredijo 
pogrinjek iz brisačk za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. 
 

DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA 
 
Morebitno tiskano učno gradivo dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred tem umil ali razkužil 
roke. 
Vrnjene/oddane pisne izdelke naj profesor pred popravljanjem vsaj 1 dan hrani na varnem mes-
tu. Nasvet temelji na preživetju virusa na različnih površinah. Enako se ravna z ostalim gradivom, 
vključno s knjižničnim gradivom. 
 

SANITARIJE 
 
Vrata v predprostor sanitarij bodo za časa pouka odprta na stežaj. Vrata v posamezne kabine naj 
dijaki odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah bo vedno na vol-
jo milo in papirnate brisačke.  
 
Sušilniki rok so v obdobju epidemije COVID-19 ne uporabljamo! 
 

Profesorji dijake seznanijo z ukrepi, ki se jih je potrebno držati v sanitarijah. 
 

ODHOD DOMOV 
 
Po končanem pouku dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 1,5 do 2 
metrsko medosebno razdaljo. Pri izhodu ter na hodniku bo dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi 
spoštujejo.  
 
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovol-
jeno. 
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5. POTEK DELA V ŠOLI V ČASU MATURE - POSEBNOSTI 
 
V tem poglavju izpostavljamo samo posebnosti, ki veljajo za čas opravljanja mature/zaključnega 
izpita, ostali ukrepi  se izvajajo tako, kot so opisani v predhodnih poglavjih in v poglavju Podpor-
ne dejavnosti.  
 

POSEBNOSTI K 2.POGLAVJU: OSEBJE IN DIJAKI 
 
Za dijake iz skupine rizičnih oseb, ki so zaradi tega priprave na maturo/zaključni izpit opravljali na 
daljavo, je o udeležbi na maturi priporočljiv posvet z lečečim zdravnikom. Možna rešitev zanje 
namreč je, da maturo/zaključni izpit pišejo v ločeni učilnici/kabinetu ali maturo/zaključni izpit 
opravljajo jeseni.  
Ti dijaki, v kolikor bodo v spomladanskem roku pristopili k maturi/zaključnemu izpitu, naj bodo 
hkrati z gradivi v zvezi z maturo, predhodno obveščeni o vseh postopkih v zvezi s preprečevan-
jem okužbe s koronavirusom (kar so njihovi sošolci, ki so se udeležili priprav, prejeli pred pričet-
kom priprav). 
 

POSEBNOSTI K 3. POGLAVJU: PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 
 
Dijaki bodo predhodno obveščeni o vseh postopkih v zvezi z maturo v času epidemije COVID-
19. Prav tako bodo že prej prejeli vse potrebne informacije: čas prihoda in vstopa v stavbo, 
številko učilnice, nadstropje in sedežni red ter bodo seznanjeni, da ne smejo imeti telefona v 
prostoru, kjer poteka matura. 
 
S seboj naj dijaki prinesejo:  

 pisalo in rezervno pisalo (ker naj si predmetov ne posojajo zaradi možnosti prenosa oku-
žbe);  

 obrazno masko;  

 razkužilo za roke;  

 vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali 
odnesli v pranje domov; 

 steklenico s pitno vodo.  

 eno masko bodo dijaki prejeli v šoli.  
 
Telefonov in drugih elektronskih naprav ne bomo pobirali, zaradi večje možnosti prenosa pri 
pobiranju in delitvi telefonov.  

 
Vrata izpitnih prostorov bodo odprta do začetka izpita, tako da je čim manj dotikov kljuke. 
Prenos preko kljuke preprečujemo s tem da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirna-
to krpo za enkratno uporabo in razkužilom (70% etanol).  
 

POSEBNOSTI K 4. POGLAVJU: POTEK DELA V ŠOLI V ČASU PRIPRAV NA MATURO  
 
Pred začetkom pisanja izpitov bodo prostori temeljito prezračeni.  
Vsi prostori bodo temeljito prezračeni tudi med posameznimi sklopi mature. 
 

Razred  
 
Bo urejen tako, da je omogočen razmik 1,5 do 2 m med dijaki in profesorji. 
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Ob vstopu dijake nadzorni profesor s primerne razdalje usmeri na njihovo mesto (sedežni red).  
Osebni dokument naj bo na robu mize, da je omogočen vpogled s primerne razdalje.  
 
Zaradi specifike priprave in izvedbe aktivnosti za opravljanje 2. predmeta zaključnega izpita in 
4. predmeta poklicne mature, se za dijake omogoči uporaba strokovnih kabinetov, ko je le-to 
osnova za izvedbo praktičnih izpitov. Vse navedeno se uporablja ob doslednem upoštevanju 
vseh predpisanih varovalnih ukrepov vezanih za preprečevanje širjenja COVID-19. 
 

Garderobni prostori 
 
Dostop do garderob bo dovoljen za dijake pri zaključnem izpitu in poklicni maturi, ko so za 
izvedbo izpitov potrebna zaščitna delovna oblačila in oprema za izvedbo praktičnega dela izpi-
ta. 
 

Delitev gradiva/izpitnih pol  
 
Bo izvedena pred začetkom pisanja, deli  jih oseba, ki si je pred tem umila ali razkužila roke.  

 
Pobiranje gradiva/izpitnih pol  
 
Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustijo na robu mize. Pobiranje poteka, ko dijaki 
zapustijo učilnico.  
 

Uporaba stranišč  
 
Biti morajo lahko dostopna, v skladu z merilom vzdrževanja oddaljenosti.  
Oseba, ki dijaka spremlja na stranišče, naj sledi v ustrezni razdalji.  
Vsi sanitarni prostori bodo povsod opremljeni z dovolj mila in papirnatih brisač.  
 

Zapuščanje šole  
 
Poteka postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja (pomagajo dežurni učitelji na hodni-
kih).  
 

Po maturi  
 
Zračenje, čiščenje in razkuževanje prostorov. 
 

Pregledovanje in ocenjevanje izpitnih pol  
 
Po poteku vsaj 3 dni. Nasvet temelji na preživetju virusa na različnih površinah, sicer pod enakimi 
pogoji, ki veljajo za knjižnice. 
 

6. PODPORNE DEJAVNOSTI 
 
V času izvajanja pouka bomo šolske prostore redno čistili in razkuževali. Najmanj 1krat dnevno je 
potrebno temeljito čiščenje prostorov, kjer se nahajajo dijaki, profesorji in ostalo osebje. V pros-
torih, ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih pogosteje dotika.  



8 
 

 
Koši za smeti bodo izpraznjeni po potrebi večkrat na dan. Vreče v koših, v katere se odlagajo ods-
tranjene maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, vložene še v eno vrečo in opremljene z 
datumom zaprtja. Na nedostopnem mestu naj bodo shranjene vsaj 72 ur. Po tem se lahko ods-
tranijo med mešane odpadke.  
 
Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvi-
ce v sanitarijah…) bomo razkužili večkrat dnevno. 
 
Upošteva naj se priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v 
času epidemije COVID-19, ki so dosegljiva na povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-
ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeva 

 

PRILOGE :  
 
Priloga 1:  
• Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času sproščanja ukrepov glede epide-
mije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev, šolskega pouka, izvedba mature in priprava na maturo), ki ga 
je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo  
 
Priloga 2:  
• Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi/zaključnemu izpitu ob 
sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19  
 
Priloga 3:  
• Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi/zaključnemu izpitu 
 
 
V Murski Soboti, dne 14. 5. 2020  

Ravnateljica: 
Zlatka Lebar 
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