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DODATNA NAVODILA
ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE COVID-19
za starše in dijake
Ob pričetku šolskega leta 2021/2022 smo glede na smernice Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport (MIZŠ) in Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) v Šolskem centru Kranj (za lokacijo Kidričeva
55), kjer delujeta med drugim tudi Strokovna tehniška gimnazija in Srednja tehniška šola, pripravili
Dodatna navodila za preprečevanje širjenja okužbe Covid-19 ob ponovnem povratku dijakov v šolske
klopi.
Ob vsem spodaj napisanem pa je potrebno poudariti, da so najpomembnejši ukrepi za preprečevanje
širjenja okužbe COVID-19 še vedno ustrezni higienski ukrepi (higiena rok in kašlja, nošenje mask,
vzdrževanje primerne razdalje) ter da bolni dijaki ostanejo doma.

VSTOP V ŠOLO
•

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču (šolsko dvorišče, šolsko
igrišče, šolsko parkirišče) pred vhodom v šolo ni dovoljeno.

•

Vsi, ki prihajajo v šolo, morajo nositi zaščitno masko, ki prekriva nos in usta.

•

V šolo se vstopa posamično, pri tem naj se stalno ohranjajo pravila socialnega distanciranja –
razdalja najmanj 1,5 m.

•

Na vhodu in po hodnikih so nameščeni podajalniki za razkužila, s katerimi si vstopajoči obvezno
razkužijo roke.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA GLEDE NA PRIPOROČILA MIZŠ IN NIJZ
• Pristojno ministrstvo je določilo, da bodo šole v novem šolskem letu, od 1. 9. 2020 dalje,
vzgojno-izobraževalni proces izvajale po t.i. modelu B, ki ga omogočajo trenutne
epidemiološke razmere, kar pomeni, da bodo vsi dijaki imeli pouk v šoli ob upoštevanju
priporočil NIJZ.
• Skladno s temi priporočili smo v ŠC Kranj pripravili Dodatna navodila oz. protokol organizacije
in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer:
➢ Dijaki v šolo pridejo zdravi in imajo s seboj svojo masko.
➢ Dijaki v šoli ves čas nosijo masko (v učilnici, na hodnikih šole, v knjižnici in za obisk
sanitarij).
➢ Izjema pa je pouk športne vzgoje, kjer dijaki ne nosijo mask.
➢ Dijaki med odmori učilnic ne zapuščajo razen zaradi odhoda na stranišče.
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➢ Upošteva se vsa splošna higienska navodila (umivanje in razkuževanje rok, higiena
kašlja, ohranjanje razdalje, zračenje in razkuževanje učilnic).
➢ Šola bo zaradi omejevanja gibanja dijakov po šoli prilagodila urnik, tako da bo le-ta bolj
strnjen in se bo pouk prej končal, kot bi se v normalnih okoliščinah.
➢ Šola mora zaradi upoštevanja priporočil prilagoditi tudi izvajanje šolske prehrane, pri
čemer bo dijakom na voljo suha malica, ki jo bodo pojedli v matični učilnici.
➢ Skladno z modelom B bo potekal razredni pouk – vsak razred bo v svoji učilnici, razredi
se med seboj ne mešajo.
➢ Strokovni predmeti se bodo ob upoštevanju vseh priporočil izvajali normalno v
specializiranih učilnicah in laboratorijih.
➢ Delovanje šolske knjižnice bo potekalo ob upoštevanju higienskih ukrepov in
priporočil.
➢ Poskrbeli bomo za zračenje in razkuževanje računalniških in drugih specializiranih
učilnic ter laboratorijev, kjer poteka pouk. Dijaki bodo pred vstopom v učilnico morali
umiti/razkužiti roke.
➢ Dijaki se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj razen pri izbirnih predmetih,
kjer bomo opozarjali na higienske ukrepe in skrbno vodili evidenco navzočih.
➢ Pouk športne vzgoje bo potekal v telovadnici in na prostem skladno s vsemi priporočili.
➢ Dijaki si šolskih potrebščin in drugih pripomočkov med seboj ne izposojajo, sicer jih je
potrebno razkužiti.
➢ Dostop do garderobnih omaric bo omogočen, vendar bo določen poseben režim
gibanja v garderobi.
➢ Gibanje dijakov po šoli – dijaki se vedno držijo desne strani hodnika.
➢ Dopustna je organizacija obveznih izbirnih vsebin, kot so udeležba na dogodkih –
koncertih, proslavah ob upoštevanju razdalje (1, 5 m) in dejstvu, da se dijaki različnih
oddelkov ne smejo mešati med seboj.
➢ Govorilne ure in roditeljski sestanki se bodo izvajali ob upoštevanju vseh priporočil,
pogosto tudi na daljavo.
➢ V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bo pristojno ministrstvo določilo
morebiten prehod na drug model izobraževanja.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA
➢ V primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni
znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, motnje okušanja in vonja) dijak ostane doma in po
telefonu kontaktira svojega osebnega zdravnika ter upošteva njegova navodila.
➢ O tem se obvesti ravnateljico ali ravnatelja po elektronski pošti oz. telefonu.
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