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   Novo mesto, 19. 2. 2021 

 
Navodila dijakom pred ponovnim prihodom v šolo 

 
 

Od ponedeljka, 22. 2. 2021 dalje, se v šolo vračate: 

➢ Dijaki zaključnih letnikov (2.aK, 3.cS, 3.eS, 4.aS, 4.bS, 2.TA in 2.TB). Dijaki 3.gS 

se vračate s 1. 3. 2021.  

➢ Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja (1.aK). 

➢ Dijaki nižjih letnikov ob dnevih, ko imate na urniku praktični pouk v 

delavnicah. Če imate tisti dan na urniku še kakšno uro teorije, bo tudi ta potekala 

v šoli. To velja tudi za dijake 1.TA, ki imate ob torkih 3 ure PRA in dijake 3.aS in 

3.bS ob dnevih, ko imate na urniku CNC. Cel dan ste vsi v šoli. 

 

1. Prihod v šolo: 

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

obeh primerih brez združevanja dijakov). 

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. 

e. Izogibajte se zbiranju ob prihodu v šolo. V stavbo vstopate tako, da po 

najkrajši poti pridete do svojega matičnega prostora. 

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

vsi v razredu, vključno s profesorjem. 

 

2. Potek pouka in prakse: 

a. Učilnice bodo matične. Bodite pozorni na spremembe, vse je vneseno v 

eAsistenta. Sedežni red je pri vseh urah enak. 
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b. Maske bodo obvezne povsod, tudi med poukom v učilnicah, ne glede 

na število dijakov v razredu. 

c. Garderobe v delavnicah bodo zaklenjene. Možno se bo preobleči kar v 

delavnici. 

d. V delavnicah so obvezne tudi rokavice. 

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

zaradi zračenja. 

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

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

ukrepov. Izogibajte se zastojem na poti na in z WC-ja. 

 

3. Odmori in malica: 

a. Malica bo v prvem tednu hladna, potekala bo v razredih. Ne pozabite na 

odjavo, če je ne boste koristili.  

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

odpira dežurni dijak. 

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

 

4. Zračenje: 

a. Učilnice, delavnice, kabineti, laboratoriji zbornice, pisarne in vsi drugi 

prostori se prezračujejo na sredini in na koncu vsake šolske ure tako, da 

se vsa okna odprejo na stežaj, pozimi za 3-5 minut, v toplem delu leta za 

10-20 minut; med odmori pa ves čas.  

b. Odgovorne osebe za prezračevanje v učilnicah, delavnicah ali laboratorijih 

so učitelji, v drugih prostorih zaposleni, ki opravlja svoje delo v tem 

prostoru. 

 

5. Odhod domov: 

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

medsebojno razdaljo. 

b. Ne zbirate se v skupinah na celotnem območju šole. 
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6. Splošni higienski ukrepi: 

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

Priporočeno je umivanje ali razkuževanje po vsakem prijemanju kljuk 

(učilnica, stranišče…) ali ograje stopnišča. 

b. Brez dotikanja obraza (oči, nosu, ust) z nečistimi rokami. 

c. Upoštevanje zadostne medsebojne razdalje (1,5 do 2 metra). 

d. Upoštevanje pravilne higiene kašlja in kihanja (v rokav ali v papirnat 

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

e. Dodatna navodila: 

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.pdf  

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

 

Še vedno velja, da v šolo prihajate le zdravi dijaki. Veliko stvari je enakih, kot oktobra. 

Še večji poudarek bo na prezračevanju, zato se toplo oblecite. 

 

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

učiteljev v razredu in tistih, ki bodo dežurali na vstopu v šolo in na hodnikih.  

Z upoštevanjem ukrepov boste zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in 

druge. Pripomogli boste k temu, da bo se boste vsi dijaki lahko čimprej vrnili v šolo za 

vse dni v tednu.  

Za pravilno izvajanje ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

 

Bodite dobro in čuvajte sebe ter svoje najbližje. 

 

 
Sebastijan Brežnjak 

ravnatelj 
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