
Šolski center Novo mesto 
Srednja zdravstvena in kemijska šola 
 
 

Mirna, 21. 5. 2020 
 

 
 

PODELITEV SPRIČEVAL IN IZVEDBA PRIPRAV NA POKLICNO MATURO IN 
ZAKLJUČNI IZPIT  25. 5.–29. 5. 2020 
 
Tudi v naslednjem tednu nadaljujemo s kombiniranimi pripravami na poklicno maturo in 
zaključni izpit (v šoli za prijavljene dijake in na daljavo za vse dijake).  

 25. 5. 2020 bo podelitev spričeval, ki bo potekala po razporedu (Priloga 1 Podelitev 

spričeval). Zaradi zagotavljanja medosebne razdalje se razredi delijo po abecedi na dva 
dela (izjema Z2d-pti, K4a, F4b).  
 
Pred prevzemom spričeval morate imeti poravnane vse obveznosti v računovodstvu 
in v knjižnici (navodila https://www.sc-nm.si/knjiznica).  
 
POMEMBNO: 
Prosimo, da vsi dijaki na podelitev s seboj prinesete: 
- kemični svinčnik za podpis potrdila o prejemu spričevala in osebnega lista, 
- ovojno mapo za shranjevanje spričevala (priporočamo, da se spričeval ne 

dotikate)1, 
- na obrazu imate masko, ki jo prinesete s seboj od doma, in upoštevate druga 

higienska priporočila. 

Spričevala deli profesor, ki si je pred tem umil ali razkužil roke ali uporablja rokavice. 

Pozivamo, da se prevzema spričevala udeležite vsi dijaki. Prevzem v tajništvu šole ne 
bo mogoč. 
 

Kot je bilo že napovedano, bomo pripravili e-zaključno prireditev s predajo 
ključa naj oddelku na šoli in podelitvijo priznanj zaslužnim dijakom. S tem namenom 

bom v ponedeljek ob razredni podelitvi spričeval podelila priznanja in simbolno 
nagrado petim dijakom, ki s svojimi dosežki še posebej izstopajo, to so: Lucija Mohar 
Z4a, Nina Suljić F4a, Andraž Durjava K4a, Tajda Gorše K4b in Matic Žnidaršič Z4c. Naj 
razred – K4b pa bo ključ šole simbolno predal svojim naslednikom. Video bo objavljen 
na spletni strni šole, FB in IG predvidoma do konca tedna. O objavi boste obveščeni 
preko eA. Zahvaljujem se vsem oddelkom in posameznikom, ki ste prispevali razredne 
prispevke (video, fotografije …) za predstavitev razreda. Hvala.  
 

 27. in 28. 5. 2020 bodo potekali popravni, predmetni in dopolnilni izpiti. Razpored 

bo objavljen na spletni strani šole in preko eA poslan osebno na mail. Izpiti bodo 
potekali v šolskih prostorih. 
 

 Za program bolničar-negovalec bodo popravni izpiti potekali 1. in 2. 6. 2020.   
 

                                                           
1 Po do sedaj znanih podatkih novi koronavirus SARS-CoV-2 na tiskanem in tekstilnem papirju preživi 3 ure, na 
kartonu 24 ur, na gladkih površinah kot so steklo, bankovci 4 dni, na gladkih površinah kot sta jeklo, plastika 7 
dni 

https://www.sc-nm.si/knjiznica
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 25. – 29. 5. 2020 bodo na šoli potekale priprave na POM in ZI po razporedu (Priloga 

2 Urniki priprav po razredih). Prijav se udeležijo samo prijavljeni dijaki. 
 

Čeprav  je epidemija preklicana je potrebno varnostne higienske ukrepe spoštovati še naprej 
z namenom preprečitve novega vala okužb.  

V nadaljevanju dodajam higienska priporočila in protokol vedenja na šoli v času podelitve 
spričeval in priprav. (Priloga spodaj) 

 

Želim vam uspešne priprave in veliko uspeha na maturi. 

 
Damjana Papež, 

ravnateljica 
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HIGIENSKA PRIPOROČILA 
 
PRIHOD V ŠOLO 

 Priporočamo peš hojo, kolesarjenje ali lastni prevoz. 
 Druženje dijakov pred šolo NI dovoljeno. 
 Za dijake SZKŠ sta predvidena dva vhoda, in sicer: 

o glavni vhod v novi trakt za dijake, ki imajo priprave na novem traktu: N1_4, 

N2_4–N2_10 in 

o stranski vhod med novim traktom in starim delom šole, pri zbornici SGLVŠ, 

za dijake, ki imajo priprave v drugem (133, 137, 139, 243–246) in tretjem 
TRAKTU (146). (Priloga: Tloris vhodov v ŠC) 

 Pri vstopanju v šolo in gibanju po šoli dijaki ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medsebojno 
razdaljo.  

 V šolski objekt vstopate z masko, ki jo prinesete od doma. Vstop brez maske ni 
dovoljen. Če jo bo kdo pozabil, jo dobi na vhodu. 

 Na vhodih bodo nameščena razkužila. Pred vstopom v šolo si razkužite roke.  
 V učilnico vstopate posamično, čim manj se dotikate kljuk, ograj ... Vrat ne zapirate za 

sabo, dokler niso vsi v razredu, vključno s profesorjem. 
 

IZVEDBA POUKA 
 Priprave bodo potekale v stacionarnih učilnicah po prilagojenih urnikih, ki bodo 

objavljeni na spletni strani šole ter poslani na e-naslov posameznih dijakov.  
 Gibanje po šoli ni dovoljeno, razen znotraj učilnic glede na urnik priprav ter 

vhod/odhod skozi ustrezen vhod/izhod (kot ob prihodu) ter uporaba odrejenega 
stranišča. Prehod med trakti v druge enote ŠC ni dovoljen (pregrade).  

 V učilnicah bodo poimenski seznami dijakov, ki bodo ta dan imeli pouk v posamezni 
učilnici. V učilnico sme vstopiti samo prijavljen dijak, ki je razporejen na seznamu. 

 V učilnicah bodo pripravljeni razpoložljivi sedeži. Razporeditve ni dovoljeno 
spreminjati, vsak dijak sedi na svojem mestu. Sedežni red je pri vseh urah enak. Dijaki 
se ne presedajo, sedijo tako, kot se posedejo ob prihodu v učilnico prvo šolsko uro. 

 Šolskih potrebščin (pisala, kalkulator …) si dijaki in učitelj med seboj ne izposojajo. 
 Učitelji in dijaki imajo ves čas nadeto masko. Med poukom, ko sedijo in je 

zagotovljena distanca, dijaki lahko masko odložijo. V primeru, da se jim približa sošolec 
ali učitelj na manj kot 1, 5 metra, si nadenejo masko nazaj.  

 Vsak dijak dobi v šoli eno masko, in sicer v razredu od učitelja, ki ima prvo uro pouk 
po urniku.  

 Šolskih potrebščin (pisala, kalkulator …) si med seboj ne izposojate. 
 
ODMORI/MALICA  

 Šolski zvonec bo izključen, šolske ure bodo določene brez odmorov za posamezni 
oddelek. Prekinitve pouka določi učitelj v dogovoru z dijaki in po potrebi (zračenje, 
razgibavanje, odhod na WC, zamenjava učitelja …).   

 Malice v šoli ne bo, zato si jo dijaki lahko prinesejo s seboj in jo pojedo v učilnici. Ne 
pozabite tudi na plastenko vode. Avtomati ne bodo v uporabi. 
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 V vsaki učilnici bo na voljo razkužilo za roke in površine, milo ter papirnate brisačke za 
enkratno uporabo. 

 Ustrezen postopek malice v razredu:  

 Pred hranjenjem si svojo klop obrišete z alkoholnimi robčki ali brisačko 
za enkratno uporabo in razkužilom.  

 Naredite pogrinjek s papirnato brisačko. 

 S čistimi rokami si odstranite masko in jo zavržete. 

 Pred hranjenjem si roke ponovno umijete oz. razkužite. 

 Po hranjenju ponovite postopek umivanja, ponovno obrišete mizo in si 
s čistimi rokami nadenete novo masko. 

 Učitelj poskrbi za vmesne prekinitve pouka (odmor), da se učilnice temeljito prezračijo 
(priporočljivo na 1 uro). Ker se bodo učilnice vsak odmor zračile, poskrbite za dodatna 
oblačila. 

 Priporočamo, da ob svoji mizi skupaj z učiteljem naredite nekaj razteznih/razgibalnih 
vaj. 

 Odhajanje na WC bo možno posamično z upoštevanjem vseh higienskih ukrepov 
(dosledno umivanje rok, odpiranje vrat s papirnato brisačko/robčkom ali komolcem …) 
Izogibajte se zastojem na poti v in iz stranišča. Dijaki uporabljajo najbližje stranišče 
glede na urnik priprav, in sicer:  

 
RAZPORED SANITARIJ ZA DIJAKE 

uč. 144–150 na vhodu levo v FAR trakt 

uč. 133–142 v ZN garderobah I. nadstropje 

uč. 243–246 na vhodu v II. trakt 

uč. N1_4 I. nadstropje I. trakta 

uč. N2_5–N2_10 II. nadstropje I. trakta 
 
ODHOD IZ ŠOLE  

 Iz učilnice in šole izstopate posamično na tistem izhodu, kjer ste vstopili. Ohranjate    
1,5 do 2 metrsko medsebojno razdaljo. 

 Zadrževanje v skupinah oz. druženje pred šolo NI dovoljeno. 
 
Če dijak kaže znake okužbe, se ga napoti domov. Če mora počakati na starše, se ga napoti v 
spodnjo garderobo kozmetične hiške. 
 
Dijake prosimo, da dosledno upoštevajo navedena navodila, saj bomo le z upoštevanjem le-
teh preprečili možnost drugega vala okužb in s tem zaščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje 
ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.  
 
Več informacij o higienskih standardih in COVID-19 si lahko preberete v prilogi 1, ki sledi 
spodaj.  
 
 

Damjana Papež, prof.  
ravnateljica 
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PRILOGA 1 
 SPLOŠNI HIGIENSKI STANDARDI  

 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. 

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

 Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem 
umivanju ali razkuževanju. 

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

 Ne zbirate se v skupinah na celotnem območju šole. 

 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. Splošna navodila za preprečevanje okužbe so na spletni 
strani. 

 Popolne varnosti ni.  
 Ob ponovnem zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. 

Temu ustrezno zaščite svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike 
oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji. 

 Pri uporabi javnega prevoza veljajo pravila ravnanja, ki jih je za čas epidemije COVID-
19 določil NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). 
 

 NADALJNJE INFORMACIJE: 

 Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19: 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

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

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

 Higiena kašlja: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf 

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