
Vstopanje in izstopanje v/iz šole  in 

predvideni ukrepi za preprečevanje 

širjenja okužbe s SARS-CoV-2 

V skladu s higienskimi ukrepi vas obveščamo o spremembah pri prihodu v 
šolo oziroma odhodu iz šole: 

 

 vstopanje in izstopanje v šolo se izvaja na vseh označenih vhodih in izhodih 
glede na potek            pouka, kot sledi v tabeli: 

 
VHOD/IZHOD PROSTOR 
vhod hišnik 030, 031, 027, 028, 029, 034, 113, 114, 117 
vhod dijaki 019, 020, 022, 023/2, 023/3, 023/4, 024, 025, 

108, 111 
vhod zaposleni 123, 124, 127, 131, 133,211 
dijaški dom DD1 

 

 



Dijaki, ki vstopajo na dijaškem vhodu, uporabljajo srednje stopnišče (dijaki). Dijaki, ki 

vstopajo na službenem vhodu (zaposleni), se pomikajo mimo zbornice po stopnišču 

zaposlenih. Enako sledi ob  zaključku pouka, kjer dijaki izstopajo po poteh, kot so 

vstopali v šolo, z obveznim upoštevanjem medsebojne razdalje in uporabo zaščitne 

maske.  

 

Poleg splošnih priporočil (pogosto zračenje zaprtih prostorov, redno umivanje 
oz. razkuževanje rok, vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in 
upoštevanje higiene kašlja s strani dijakov in zaposlenih ter redno čiščenje in 
razkuževanje površin): 
 

 po vstopu v učilnico je obvezno razkuževanje rok. Učitelj določi sedežni red, 
katerega dijaki ne smejo spreminjati.  

 

 
 pri praktičnem pouku dijak ob zaključku dela učno in delovna sredstva razkuži 

 
 dijaki v času pouka, ki je določen z urnikom ne smejo zapuščati šolskih 

prostorov. Med odmori (5-minutni odmor) morajo počakati v učilnicah, ki so 
jim z urnikom določene. Menjava učilnice je mogoče le, če tako zahteva urnik.  

 

 uporaba sanitarij za dijake je omejena glede na učilnice, kjer se izvaja pouk po 
urniku.  

 
 

SANITARIJE PROSTOR PO URNIKU 

pritličje 013, 014, 016, 018, 019, 020, 021, 022, 023/2, 
023/3, 023/4, 024, 025, 027, 028, O30, 031, 034 

1. nadstropje 108, 111, 113, 114, 123, 124, 127, 131, 133 

2. nadstropje 211 
dijaški dom DD1 

 

 v učilnici učitelju z dežurstvom pomagajo tudi dijaki, katerih naloga je:  

 preverjanje in skrb za učilnico, javljanje odsotnih dijakov in drugo,  

 razkuževanje površin v učilnici,  

 pomoč pri prevzemu malice.  

 

 

 

 

 

 

 



 malica se za dijake, ki imajo praktični pouk organizira izven 30- minutnega 
glavnega odmora 
 

 po prevzemu malice dijaki zapustijo učilnico in se v času  30- minutnega 
odmora zadržujejo na odprtem znotraj šolskega prostora glede na pouk po 
urniku 

 
VHOD/IZHOD PROSTOR PO URNIKU 
vhod hišnik  
notranji atrij 019, 020, 022, 023/2, 023/3, 023/4, 024,025, 

030, 031, 027, 028, 029, 034, 113, 114 
šolsko dvorišče 108, 111, 117,123, 124, 127,131, 133,211 
prostor pred dijaškim domom DD1 

 
 

 zadrževanje na hodnikih ali avle šole ni dovoljeno 
 

 druženje z dijaki drugih oddelkov znotraj šolskega prostora ni dovoljeno.  
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