
 
 
 
ŠOLSKI CENTER  
ROGAŠKA SLATINA 
Steklarska ulica 1 
3250 Rogaška Slatina  

 
 
 

                        03 818 20 79 
                         03 818 20 10  
                       tajnistvo@scrs.si 

                        www.scrs.si 

 

1 

 

Pravila za zagotavljanje kontinuiranega dela  
v šolskih prostorih ŠCRS v času virusa COVID-19 

V času, ko veljajo posebni ukrepi za preprečitev okužbe s koronavirusom COVID-19, veljajo v šolskih prostorih 
ŠCRS posebna pravila, ki zagotavljajo čim manj neposrednih kontaktov med dijaki in zaposlenimi. Dosledno se 
izvajajo tudi vsi ostali ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom, kot jih določata in svetujeta Nacionalni 
inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje, veljajo pa tudi ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS.  

Dijaki morajo pred prihodom v šolo s podpisom potrditi, da so s temi pravili seznanjeni in se zavežejo, da jih 
bodo dosledno spoštovali in izvajali. 

Dijaku, ki se pravil ne drži in s tem ogroža zdravje sebe in drugih, se po 27. členu Zakona o gimnazijah (Uradni 
list RS, št. 1/07, 68/17, 6/18 (ZIO-1), 46/19) in 56. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(ZPSI-1; Uradni list RS, št. 79/2006, 68/2017, 46/2019) izreče začasna prepoved prisotnosti pri pouku in drugih 
oblikah izobraževalnega dela šole. V tem primeru učitelj o kršitvah obvesti starše oz. skrbnike, ki poskrbijo, da 
dijak varno zapusti šolo.  

 

I. DOPOLNJENA PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, ki veljajo v obdobju razglašenih izrednih ukrepov za preprečitev 
okužbe s koronavirusom COVID-19 

1. Prihod/vstop v šolske prostore 

 V šolske prostore vstopajo le dijaki in zaposleni ŠCRS. Zunanjim obiskovalcem je vstop dovoljen le po 

predhodni najavi in v obveznem spremstvu predstavnika šole ter z obrazno masko. 

 Ob vstopu v šolske prostore je obvezno razkuževanje rok.  

 Ves čas bivanja v šoli in na njenih funkcionalnih površinah naj se vzdržuje primerna medosebna 

razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra). 

 Po vstopu v šolo se dijaki v garderobi preobujejo v copate. V garderobi se zadržujejo le toliko, kolikor 

je najnujnejše.  

 Vrata učilnic so do pričetka pouka, priprav oz. izpita odprta, da se vstopajoči čim manj dotikajo kljuk.  

 Dijaki se ob vstopu v učilnico takoj odpravijo na svoje mesto.  

 

2. Zaščitna oprema in razkuževanje opreme 

 Nošenje lastne obrazne maske je obvezno v vseh skupnih prostorih šole (avla, hodniki, zbornica, 

kabineti …).  

 Obrazno masko lahko dijaki in zaposleni snamejo, ko sedijo v učilnici in je zagotovljena distanca. Če se 

dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, si oba nadeneta obrazno masko. 

 Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo. Na 2 do 

3 ure jo je treba zamenjati.  

 Računalnik v učilnici uporablja le učitelj. Za razkuževanje tipkovnice in miške uporablja nastavljene 

alkoholne robčke. V primeru govornega nastopa, predstavitve … računalnik v učilnici lahko uporablja 

tudi dijak po predhodnem razkuževanju tipkovnice.  
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3. Odmori in malica 

 Dijaki v času 5-minutnih odmorov ne zapuščajo učilnic. Priporočamo izvajanje razteznih oz. razgibalnih 

vaj na sedežu oz. v matični učilnici.   

 V primeru, ko se dijaki med odmorom selijo v specializirano učilnico (laboratorij, računalniško uč., 

delavnico za praktični pouk …), se gibljejo umirjeno po desni srani hodnika. Pred vstopom v 

specializirane učilnice si obvezno razkužijo roke.  

 Malico bomo organizirali v šolski kuhinji. Dijaki pri odhodu v jedilnico spoštujejo gibanje po desni strani 

hodnika, vzdržujejo varnostno razdaljo in na malico odhajajo po določenem časovnem razporedu. Pred 

prehranjevanjem si dijak obvezno umije roke.  

4. Sanitarije 

 V sanitarijah dijaki in zaposleni upoštevajo vse priporočene varnostne ukrepe (medosebna razdalja, 

umivanje rok, nedotikanje kljuke …).  

5. Pripomočki 

 Dijaki naj si vse potrebne pripomočke za pouk (učbenike, pisala, šestilo …), priprave in samo maturo 

prinesejo od doma. Izposojanje pripomočkov pri sošolcih in njihova izmenjava se odsvetuje.  

6. Tajništvo, računovodstvo, svetovalna služba, knjižnica 

 V skupne službe šole in dijaškega doma se vstopa v času uradnih ur in posamično.  

7. Odhod domov 

 Po končanem pouku dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo  

priporočeno medosebno razdaljo.  

 Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni 

dovoljeno. 

 

II.  DRUGI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM   

1. Izvajanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje  
Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom se dosledno izvajajo splošna pravila in navodila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje: 

 izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi in se držimo varnostne razdalje (najmanj 1,5 m), 

 ne dotikamo se oči, nosu in ust, 

 upoštevamo pravila higiene kašlja, 

 redno si umivamo roke z milom in vodo, 

 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma, 

 v zaprtih prostorih nosimo masko. 
 
2. Posebni ukrepi čiščenja in razkuževanja prostorov 
Čistilke v šoli redno čistijo in razkužujejo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (kljuke, pulti, vse 
dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov). 
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3. Ukrepi v primeru znakov bolezni  
V primeru, da kdorkoli od zaposlenih ali dijakov zboli z znaki okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje), veljajo 
naslednji ukrepi: 

 o tem takoj obvesti učitelja oz. ravnatelja in se umakne v ločen prostor, ki je v šoli določen za karanteno 
(dnevna soba dijaškega doma), 

 o pojavu bolezni učitelj nemudoma obvesti razrednika ali svetovalno službo, ta pa starše ali skrbnike, 

 v primeru, ko staršev oz. skrbnikov ni mogoče obvestiti v doglednem času, razrednik ali svetovalna 
služba kliče zdravstveno osebje,  

 skrb za obolelo osebo do prihoda svojcev oz. zdravstvenega osebja prevzame vzgojitelj v dijaškem 
domu, pri čemer dosledno upošteva higienske ukrepe.  

 
Ta pravila veljajo, dokler ne bo Vlada RS preklicala izrednih ukrepov oz. dokler pristojne službe ne ovržejo 
nevarnosti širjenja virusa. 
 
V Rogaški Slatini, 27. 8. 2020 
 

 
 

Mag. Dubravka Berc Prah, ravnateljica ŠCRS 
 

 
 
 

Podpisani ____________________________________ izjavljam, da sem seznanjen s Pravili za  
(ime in priimek dijaka) 
 

zagotavljanje kontinuiranega dela v šolskih prostorih ŠCRS v času virusa COVID-19.  
 
Zavezujem se, da bom navedena pravila spoštoval.  
 
 
V/Na __________________________________, dne _______________________ 
 
 
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
(lastnoročni podpis dijaka)    (podpis staršev mladoletnega dijaka)  


