
   ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA 
                                    CELJSKA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA 

 
 

 
Telefon: 01 2342 444, e-pošta: scpet@scpet.si, https://www.scpet.net 

Davčna št.: SI76893375, Matična št.: 5083435000, TRR: 01100-6030700426 
 

Datum: 4. 3. 2021 
Številka:19/2021/1 

HIŠNI RED – vračanje v zavod 8. 3. 2021 
 
Navodila za izvajanje izobraževalnega procesa na ŠC PET 
 
1 Splošni higienski ukrepi in navodila 
 
 V zavod vstopajo samo zdrave osebe. Pred prvim prihodom v šolo, dijaki, študentje ter 

udeleženci izobraževanja odraslih prinesejo s seboj izpolnjeno in podpisano Izjavo, ki je 
dostopna na spletni povezavi https://www.scpet.si/hisni-red/, pod Izjave pred vstopom v šolo. 

 
Opomba: Mladoletnim dijakom Izjavo podpišejo starši, polnoletni dijaki, študentje ter udeleženci IO 
izjavo izpolnijo in podpišejo sami.  
 

 Zaposleni in pogodbeni predavatelji se pred pričetkom neposrednega dela v zavodu udeležijo 
testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 11/21) ter predložijo obvestilo o negativnem rezultatu 
testiranja vodstvu zavoda. Obvestilo (posnetek zaslona mobilnega telefona) pošljejo prek 
elektronske pošte na info@scpet.si.  

  
 Zaposleni in pogodbeni predavatelji se enkrat tedensko testirajo pred začetkom pouka/predavanj. 

 
Zaposlenim v zavodu in pogodbenim predavateljem testiranja ni treba opraviti, če: 
 

o predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali testa HAG, 

o predložijo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema 
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali 
proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva 
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,  

o imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar 
ne starejši od šest mesecev, ali 

o imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 
šest mesecev. 

 
 Dijaki, študentje in udeleženci IO vstopajo v šolo posamično na razdalji 1,5 – 2 m skozi glavni vhod 

in pri tem obvezno nosijo zaščitno masko, ki si jo pravilno namestijo. 
 
 Masko dobijo udeleženci izobraževanj pri varnostniku. Dogajanje pred šolo, na dvorišču/parkirišču, 

v avli šole, na stopniščih in hodnikih nadzira varnostna služba. 
 

 V vseh prostorih, razen v učilnicah/predavalnicah upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 
do 2 metra.  
 

 Uporaba zaščitnih mask v učilnicah in predavalnicah je obvezna za učitelje in predavatelje ter dijake, 
študente in udeležence izobraževanja odraslih, ne glede na to ali so iz iste skupine/oddelka ali ne 
(Odlok Vlade RS z dne 3. 3. 2021). 
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 Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v šoli, v skupnih prostorih, 
na hodnikih, v kabinetih in pisarnah ter pri gibanju in zadrževanju pred zavodom, če ni mogoče 
zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. 
 

 Pomembno je redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, po navodilih za umivanje rok.  
 
 V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.  

 
 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. 
 

 Potrebno je upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos 
s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi 
odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. 

 
 Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, na stežaj odprta okna. Okna odpira in zapira 

samo ena oseba – učitelj/predavatelj. Ker se bodo prostori pogosto zračili, naj bodo dijaki/študenti 
in učitelji/predavatelji primerno oblečeni. 
 

 V zavod vstopajo samo dijaki, študenti in zaposleni ter zunanji sodelavci, preostali le z utemeljenim 
razlogom, po predhodni najavi, z masko in v skladu z navodili zavoda (obvezno je evidentiranje 
obiskovalca in spremstvo varnostnika ali predstavnika zavoda). 
 
1.1 Izvedba pouka  
 

 Pouk bo potekal po nespremenjenem urniku, objavljenem v e-Asistentu. Dijaki vseh oddelkov, razen 
dijaki zaključnih letnikov, se izmenično izobražujejo na daljavo tako, da je pri pouku polovica teh dijakov 
oziroma oddelkov. 

 
 Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, pripravljen je protokol za specializirane učilnice. Vsak oddelek 

ima dodeljeno svojo matično učilnico, praktični pouk in laboratorijske vaje se izvajajo v specializiranih 
učilnicah.  
 

 Pred začetkom pouka in po zaključku posamične ure je potrebno učilnice temeljito prezračiti. 
Učilnice je treba zračiti tudi med poukom (vsaj 1- krat). V vsaki učilnici je na vidnem mestu na 
razpolago razkužilo, ob umivalniku pa milo, brisače za enkratno uporabo in koš za odpadke. 
 

 V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratoriju in delavnicah, ki jih uporabljajo dijaki 
različnih oddelkov oz. študenti različnih skupin, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine treba prostor 
obvezno prezračiti in razkužiti površine in pripomočke, ki so najpogosteje predmet dotikanja. Pred 
vstopom v prostor, ki ga uporabljajo mešane skupine dijakov ali študentov, si morajo le-ti obvezno 
razkužiti roke, po potrebi se pri delu uporabljajo rokavice za enkratno uporabo.  
 

 Pouk športne vzgoje lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin dijakov 
iz različnih oddelkov oz. učnih skupin. V garderobe lahko hkrati prihajajo le dijaki posameznih oddelkov. 

mailto:scpet@scpet.si
https://www.scpet.net/
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


   ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA 
                                    CELJSKA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA 

 
 

 
Telefon: 01 2342 444, e-pošta: scpet@scpet.si, https://www.scpet.net 

Davčna št.: SI76893375, Matična št.: 5083435000, TRR: 01100-6030700426 
 

Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti. Posebej priporočamo, da se 
izvaja pouk športne vzgoje v največji možni meri na prostem. 
 

 Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom oz. študentom deli in ga pobira učitelj/predavatelj, ki si je 
pred in po tem umil ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke naj učitelj/predavatelj pred 
popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu. 
 

 Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške 
oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem 
upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj v največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih. Če 
potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, 
upoštevajo naj navodila medicine dela. 
 

 Dijaki in študenti v odmorih praviloma učilnic oz. predavalnic ne zapuščajo. 
 
 Dijaki in študentje prinesejo vse potrebne šolske pripomočke in potrebščine (pisalo, kalkulator, 

zvezke, …) s seboj, njihova medsebojna izposoja in izmenjava ni dovoljena. Šolskih omaric dijaki ne 
uporabljajo.  

 
 Na najbližji WC, v istem nadstropju, naj dijaki in študenti odhajajo posamično. Vrata naj po možnosti 

odpirajo s komolcem oz. s čisto papirnato brisačko. Tam naj si roke umijejo oz. razkužijo, preden se 
vrnejo v razred.  
 

 Po končanem pouku/predavanjih oz. dejavnostih naj dijaki in študenti iz šole odhajajo v primerni 
medsebojni razdalji (1,5 do 2 m). Zadrževanje v skupinah oz. druženje z dijaki oz. študenti iz drugih 
razredov oz. skupin pred šolo ni dovoljeno. 
 

 Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja 
virusa (poseben protokol). 
 

 Govorilne ure za starše in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po telefonu ali prek videopovezav. 
Le izjemoma so lahko ta srečanja organizirana v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih 
ukrepov in predhodni najavi. 
 

 Enako so v največji možni meri organizirani sestanki zaposlenih.  
 

2 Zdravstvene omejitve 
 
Pouk in predavanja naj obiskujejo le zdravi dijaki, študentje, in učitelji ter predavatelji.  
 
V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu oseba, ki ima zdravstvene omejitve, le-tej 
odsvetujemo vrnitev v šolo. Potrebno se je posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom - specialistom 
pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine. 
 
Razširjeni strokovni kolegij pri Ministrstvu za zdravje je opredelil zdravstvene omejitve za šolajoče se 
in zaposlene v vzgoji in izobraževanju za vrnitev v zavod ob ponovnem odprtju. Omejitve so navedene 
na https://www.scpet.si/hisni-red/, pod Opredelitev zdravstvenih omejitev. 
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3 Vstopanje v šolski objekt in v razred/predavalnico 
 
Zaposleni, predavatelji, dijaki in študenti v zavod vstopajo posamično, si razkužijo roke in nadenejo 
masko, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Po hodnikih, v sanitarnih prostorih 
in drugih prostorih ŠC PET, hodimo z masko.  
 
Iz zavoda se prav tako odhaja posamično z masko. Zunaj objekta masko previdno odstranite s čistimi 
rokami, zavržete jo v koš za odpadke. 
 

4 Odmori in malica 
 
Med šolskimi odmori dijaki in študentje ne zapuščajo učilnic in predavalnic. Malica je organizirana v 
šoli, dijaki malicajo v svoji matični učilnici. Tisti dijaki, ki niso naročeni na malico, naj le-to prinesejo 
s seboj, saj zapuščanje šole med odmori ni dovoljeno. Enako velja tudi za študente. Pred hranjenjem 
naj si dijaki oz. študenti klop obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačo in razkužilom, 
potem pa naj si naredijo pogrinjek s papirnato brisačko ali opranim prtičkom iz blaga. Roke naj si 
umijejo oz. razkužijo. 
 
Po malico gresta, po predvidenem razporedu pred glavnim odmorom, v jedilnico dva dijaka, reditelja 
razreda. Pred prevzemom zaboja z malico si razkužita roke. Malico prineseta v razred, kjer si jo dijaki 
sami vzamejo. Po koncu odmora zabojnik odneseta nazaj v jedilnico. 
 
Naročanje in prevzem hrane z dostavo zunanjih ponudnikov hrane (e-hrana ipd.) v šolo ni dovoljeno, 
prav tako tudi ni dovoljeno zapuščati šole med glavnim odmorom.  
 
Med odmori se dijaki in študentje izven svojih učilnic ne združujejo v skupine in po nepotrebnem ne 
zapuščajo razreda. Odmor je namenjen malici, odhodu na WC oz. krajšemu počitku. Zadrževanje v 
skupinah (npr. na hodnikih, v avli, knjižnici) oz. druženje izven šolske stavbe (npr. na šolskem 
dvorišču, igrišču, parkirišču, pred vhodom v šolo) ni dovoljeno. Dijaki oz. študenti naj ne prehajajo iz 
ene učilnice v drugo, kadar to z urnikom ni predvideno.  
 

5 Ukrepanje v primeru obolenja dijaka oz. študenta ali delavca oz. sodelavca šole s 
simptomi okužbe SARS-CoV-2 

 
 Če zboli dijak/študent in ima vročino in druge znake akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Za pot 

domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora dijak počakati starše ali skrbnike, naj počaka v 
izolaciji v sobi v pritličju šole. Dijak naj v času, ko čaka na starše ali skrbnike, nosi masko. Če je pri dijaku 
nato potrjena okužba s SARS-CoV-2, dijakovi starši o tem obvestijo šolo. Vodstvo zavoda ob tem 
upošteva navodila NIJZ. 

 
 Če zboli učitelj ali drug delavec oz. sodelavec zavoda in ima vročino in znake akutne okužbe dihal, se 

umakne z delovnega mesta v za to namenjeno sobo za izolacijo v pritličju in pokliče izbranega 
zdravnika. Če je okužen s SARS-CoV-2, o tem obvesti šolo. Vodstvo zavoda ob tem upošteva navodila 
NIJZ. 
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 Prostore zavoda, kjer se je gibal oboleli dijak/študent/udeleženec IO, učitelj oz. drug delavec zavoda, 
se temeljito očisti, dezinficira in prezrači. 
 

 V primeru obolelosti, tudi obolelosti katerega koli družinskega člana s koronavirusom, to nemudoma 
sporočite na e-naslov info@scpet.si, do katerega ima dostop le vodstvo zavoda. 
 

 
 

Marjana Plukavec 
direktorica 
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