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Navodila dijakom zaključnih letnikov pred ponovnim prihodom v šolo 
 
 

V ponedeljek, 18.5.2020, se v šolo vračate vsi dijaki zaključnih letnikov, ki ste izrazili 

željo in ste razredniku oddali podpisano izjavo. Veljali bodo posebni ukrepi, z 

upoštevanjem le-teh boste zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge. 

Za pravilno izvajanje ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

Popolne varnosti ni.  

 

1. Splošni higienski ukrepi: 

a. Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ter razkuževanje rok. 

Obvezno je umivanje ali razkuževanje po vsakem prijemanju kljuk 

(učilnica, stranišče…) ali ograje stopnišča. 

b. Ne dotikate se obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi rokami. 

c. Upoštevate zadostno medsebojno razdaljo (1,5 do 2 metra). 

d. Ne zbirate se v skupinah na celotnem območju šole. 

e. Upoštevate pravilno higieno kašlja in kihanja (v rokav ali v papirnat 

robček, ki ga potem odvržete in si po tem umijete roke). 

f. Splošna navodila za preprečevanje okužbe so na spletni strani: 

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

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-kaslja_0.pdf 

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

 

2. Prihod v šolo: 

a. Priporočamo prihod peš, s kolesom ali z avtomobilom (sami ali s starši, v 

obeh primerih brez združevanja dijakov). 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
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-kaslja_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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b. V primeru, da se pelje z avtomobilom več ljudi, ki niso iz istega 

gospodinjstva, je nošenje zaščitne maske obvezno. 

c. Vstop za dijake strojne šole bo OBVEZNO pri fotokopirnici ali pri 

spodnjem vhodu v delavnice (odvisno od dnevnega urnika). 

d. V šolski objekt in učilnico vstopate posamično in z masko, ki jo 

prinesete s sabo!  Pri tem ohranjate 1,5 do 2 metrsko medsebojno 

razdaljo. Eno masko na dan dobite v šoli. 

e. Čim manj se dotikate kljuk, ograj. Vrata ne zapirate za sabo, dokler niste 

vsi v razredu, vključno s profesorjem. 

 

3. Potek priprav in prakse: 

a. Urnik priprav je objavljen v eAsistentu in na spletni strani. Nekateri oddelki 

boste razdeljeni v dve učilnici, zato bodite pozorni na urnik. 

b. Učilnice bodo matične. Posebej je le učilnica za angleščino. 

c. V učilnicah bodo pripravljeni razpoložljivi sedeži. Sedežni red je pri vseh 

urah enak. 

d. Med poukom, ko vsi sedite in je zagotovljena distanca, lahko masko 

odložite. V primeru, da se vam približa sošolec ali profesor na manj kot 1,5 

metra, si nadenete masko nazaj. 

e. Dijakom v delavnicah priporočamo, da pridete že od doma preoblečeni v 

delovne obleke (sploh če se pripeljete z avtomobilom). Garderobe bodo 

zaklenjene. Možno se bo preobleči kar v delavnici. 

f. Dijaki v delavnicah imate masko nameščeno ves čas pouka (razen ko je 

odmor za malico, jo snamete in si po malici nadenete novo).  

g. V delavnicah so obvezne tudi rokavice. 

h. S sabo prinesite šolske potrebščine, vodo v plastenki, dodatna oblačila 

zaradi zračenja. 

i. Potrebščin (pisala, kalkulatorja, priročnika itd. ) si med sabo ne 

izposojate. 

j. Odhajanje na WC bo možno posamično z upoštevanjem vseh higienskih 

ukrepov. Izogibajte se zastojem na poti na in z WC-ja. 
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4. Odmori in malica: 

a. Med odmori (tudi med malico) ostajate v učilnicah, ki se zračijo. Okna 

odpira dežurni dijak. 

b. Priporočamo, da ob svoji mizi naredite nekaj razteznih/razgibalnih vaj. 

c. Organizirane malice v šoli v času priprav ne bo. Priporočamo vsem, ki ne 

zdržite brez malice, da si jo prinesete s sabo. 

d. Če boste res morali kaj pojesti, je postopek malice sledeč: 

i. Pred hranjenjem si svojo klop obrišete z alkoholnimi robčki ali 

brisačko za enkratno uporabo in razkužilom. 

ii. Naredite pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. 

iii. S čistimi rokami si odstranite masko in jo zavržete. 

iv. Pred hranjenjem si roke ponovno umijete oz. razkužite. 

v. Po hranjenju ponovite postopek umivanja, ponovno obrišete mizo in 

si s čistimi rokami nadenete novo masko. 

e. Zaradi zapletenega postopka malice priporočamo, da si prinesete kakšno 

jabolko ali energijsko tablico. 

f. V delavnicah lahko učitelj malico organizira v več delih (npr. malicajo po 

dva ali trije dijaki istočasno). 

 

5. Odhod domov: 

a. Iz učilnice in šole izstopate posamično, ohranjate 1,5 do 2 metrsko 

medsebojno razdaljo. 

b. Zadrževanje v skupinah oz. druženje tudi pred šolo ni dovoljeno. 

 

6. Ostalo: 

a. Knjižnica bo ponovno odprta od 18. 5. 2020. Lahko pričnete z vračanjem 

gradiva in izposojo. Vsa navodila so na https://www.sc-nm.si/knjiznica 

b. V tajništvo šole ne hodite, prav tako ne k ravnatelju.  

 

Prosim vse dijake, da k pripravam pristopite resno in odgovorno. Upoštevajte navodila 

učiteljev na pripravah in vseh ostalih, ki bodo dežurali na vstopu v šolo in na hodnikih.  

https://www.sc-nm.si/knjiznica
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Med pripravami vzdržujte red in disciplino ter bodite obzirni, saj bodo morali vaši 

profesorji vseskozi nositi maske, kar bo od njih pri govorjenju zahtevalo velik napor. 

 

Dijak, ki ne bo upošteval ukrepov, ne bo mogel priti na priprave ali pa bo s priprav 

odstranjen. Navsezadnje gre za ogrožanje zdravja in življenja.  

 

Bodite dobro in čuvajte sebe ter svoje najbližje. 

 
Sebastijan Brežnjak 

ravnatelj 


