
 

HIŠNI RED V RAZMERAH COVID-19 NA SREDNJI ŠOLI TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR 

V skladu z veljavnimi predpisi Vlade RS, navodili/priporočili NIJZ, okrožnicami MIZŠ in drugimi predpisi, ki 

urejajo zajezitve in obvladovanje nalezljivih bolezni covid-19, izdajam dne 12. 11. 2021 HIŠNI RED V 

RAZMERAH COVID-19.  

 

1. člen 

SPLOŠNA NAVODILA 

Uporaba zaščitnih mask, higiena rok, kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje so ključnega pomena 

za omejevanje širjenja virusa. V šolo naj prihajajo le zdravi dijaki in zaposleni, ter obiskovalci (brez znakov 

akutne okužbe dihal).  

Dijake in zaposlene se seznani z zahtevanim izvajanjem vseh splošnih higienskih ukrepov: 

 redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ali njihovo razkuževanje; 

 to je obvezno ob vstopu v šolo, po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanju v učilnico ali izstopanju iz nje, 

pri odhodu na stranišče ali prihodu s stranišča) ali po dotikanju drugih površin; 

 odsvetujemo dotikanje obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;  

 zahtevamo upoštevanje zadostne medosebne razdalje, vsaj 1,5 do 2 metra; 

 odsvetujemo zbiranje v skupinah na celotnem območju šole;  

 opozarjamo na pravilno higieno 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, priporočamo vsaj po vsaki šolski uri (na stežaj 

odprta okna); 

 šolske prostore je treba redno čistiti in razkuževati (najmanj enkrat dnevno se izvede temeljito čiščenje 

prostorov, kjer se zadržujejo dijaki in ostalo osebje); 

 površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči ...), se razkuži večkrat 

dnevno. 

V šolo vstopajo samo dijaki in zaposleni, ostali pa samo z utemeljenim razlogom, obvezno s kirurško masko 

ali masko tipa FFP2, ki jo prinesejo s seboj.  

Dežurni dijaki/dežurni učitelji obvezno evidentirajo obiskovalce. 

Obiskovalce spremljajo po šoli dežurni dijaki oziroma dežurni učitelji in/ali informator. Vsak zaposleni je 

dolžan spremljati obiskovalca, v kolikor vidi, da hodi po šoli sam. 



 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole (šolsko dvorišče, šolsko parkirišče, 

prostor pred glavnim vhodom) ni dovoljeno.  

 

Ob vstopu v šolo morajo zaposleni, dijaki in obiskovalci izpolnjevati pogoj PCT v skladu z veljavnimi predpisi.  

 

Od 17. 11. 2021 se bo trikrat tedensko (ponedeljek, sreda in petek) prvo šolsko uro, ki jo imajo dijaki na 

urniku, izvajalo preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT dijakov v skladu s Protokolom o izpolnjevanju PCT in 

samotestiranja za dijake, na šoli. Dijaki teste HAG za samotestiranje pridobijo v lekarni ob predložitvi 

kartice zdravstvenega zavarovanja in jih v ponedeljek, sredo in petek prinesejo v šolo.  

 

Dijak, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, se ne sme zadrževati v šolskih prostorih in jih mora v skladu z veljavnim 

Odlokom (Uradni list RS, št. 177/2021, z dne 11. 11. 2021), takoj zapustiti. 

 

Zaščitna oprema: 

 Zaposleni in dijaki v šoli ves čas (torej tudi med poukom) nosijo zaščitno kirurško masko ali masko tipa 

FFP2, ki jo prinesejo s seboj, enako velja za obiskovalce. Izjema: dijaki ne nosijo obrazne maske pri pouku 

športne vzgoje. 

 Zaščitna kirurška maska ali maska tipa FFP2 je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih 

prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje. 

 Razkužila so pri vhodu v šolo, v učilnicah, tajništvu, v vseh sanitarijah, kabinetih, zbornici, garderobah in 

knjižnici. 

Kako pravilno nosimo masko? Več o tem: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf 

 

 

2. člen 

PRIHOD DIJAKOV DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT 

Priporočamo peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev. 

Ob uporabi javnega prevoza se upošteva navodila prevoznikov. 

Vsi dijaki/udeleženci izobraževanja  so na prvi razredni uri obveščeni o odgovornem ravnanju v razmerah 

covid-19, in sicer o: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf


 

 načinu izvajanja pouka v posameznih oddelkih glede na navodila MIZŠ; 

 glede splošnih navodil NIJZ; 

 pravilih ravnanja v šoli v času ukrepov ogroženosti z okužbo covid-19 (glede razkuževanja rok, 

postopkov pred vstopom v šolo, vzdrževanja varne razdalje, neizposojanja stvari, glede režima pri 

obiskovanju sanitarij …); 

 navodilih NIJZ glede preprečevanja okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbez-virusom-

sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (umivanje rok, higiena kašlja, pravilno 

nameščanje obrazne maske …), ki so nameščena v vseh šolskih prostorih. 

 Dijaki vstopijo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka in gredo v matično učilnico oziroma 

učilnico, v kateri imajo pouk po urniku. 

 Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno. 

 Zadrževanje v skupinah oz. druženje brez ohranjanja varnostne razdalje in upoštevanja vseh zaščitnih 

ukrepov na funkcionalnem zemljišču pred šolo in na dvorišču šole ni dovoljeno. 

3. člen 

UPORABA UČILNIC IN DRUGIH ŠOLSKIH PROSTOROV 

UČILNICE 

Dijaki posameznega razreda imajo pouk v matičnih učilnicah. Dijaki različnih oddelkov se v času pouka 

praviloma ne mešajo med seboj, če ni zaradi organizacije dela to potrebno (npr. pri izbirnih predmetih, tujih 

jezikih, ki jih obiskujejo dijaki iz različnih oddelkov). V takšnih primerih pouk poteka v skupinah, katerih 

sestava se ne spreminja. 

Upoštevati je potrebno sedežni red. 

Računalnik v učilnici uporablja le učitelj. 

Potrebno je pogosto zračenje prostorov. 

Dijaki v odmorih praviloma ne zapuščajo učilnic, učilnice zapuščajo le, če se pouk nadaljuje v drugi učilnici 

in/ali gredo v sanitarije. 

V 5-minutnih odmorih učitelji lahko zapustijo samo nespecializirane učilnice, ostajajo pa v specializiranih 

učilnicah.  

V tem času prevzame dežurstvo dnevni dežurni učitelj za določen datum in časovno obdobje, navedeno po 

seznamu, ki ga pripravi mentorica za dežurstvo učiteljev, odobri pa ravnateljica.  



 

V glavnem odmoru dijaki ostajajo praviloma v učilnicah. V kolikor gredo na šolsko dvorišče, morajo biti v 

medosebni razdalji vsaj 2 m. Dijaki različnih razredov se med seboj ne smejo mešati, skupaj so lahko le dijaki 

istega razreda. Zaščitna maska se v zunanjih prostorih uporablja v skladu z veljavnimi predpisi. 

Učitelj, ki dežura v avli, dežura tudi na šolskem dvorišču. 

V vsaki učilnici je ob vhodu infografika z navodili pravilne uporabe mask ter s splošnimi higienskimi ukrepi. 

V vsaki učilnici so na razpolago čistila oz. razkužila in papirnate brisačke.  

Učilnice praviloma pustimo odklenjene, obvezno pa zaklepamo specializirane učilnice. 

Skladno s priporočili MIZŠ se za dijake, ki imajo pouk v šoli, izkoristijo vse možnosti za izvajanje pouka na 

prostem, tako se bo pouk športne vzgoje v večji meri izvajal v naravi. 

 

Uporaba prostora in opreme v specializiranih učilnicah; učilnicah, ko se dijaki menjujejo, in v garderobi: 

Specializirane učilnice so: učna prodajalna, učno podjetje, naravoslovna učilnica, aranžerska delavnica in 

računalniške učilnice. 

Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo dijaki različnih oddelkov, je obvezno razkužiti roke. 

Učitelj je dolžan proti koncu šolske ure organizirati,  da se šolske mize, hrbtišča stolov in oprema, ki so jo 

dijaki uporabljali pri uri, očistijo/razkužijo. To velja za primere, ko dijaki po tej šolski uri zapuščajo učilnico in 

vstopajo v isto učilnico dijaki drugega razreda/oddelka. 

V vsaki učilnici so na razpolago čistila oz. razkužila in papirnate brisačke.  

V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, ki jih uporabljajo dijaki različnih razredov, je po vsaki 

menjavi oddelka ali dela oddelka obvezno prezračiti prostore.  

V specializiranih učilnicah so v vseh odmorih prisotni tudi učitelji. Le-ti počakajo v navedenih učilnicah na 

učitelja, ki ima pouk v tem prostoru za njim. 

Specializirane učilnice odklene učitelj, ki začenja pouk v tem prostoru prvi, zaklene pa zadnji učitelj.  

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Delovanje šolske knjižnice je urejeno  tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.  

 

KABINETI ZA UČITELJE/PISARNE 

Pri določanju, koliko oseb je lahko največ v prostoru, uporabljamo enaka pravila kot pri učilnicah 

(zagotovljena naj bo medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra).  

Za zagotavljanje medosebne razdalje so odgovorni učitelji/zaposleni sami. 



 

 

SANITARIJE  

Vrata v predprostor sanitarij bodo v času pouka odprta na stežaj.   

Vrata v posamezne kabine naj dijaki odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah 

so na razpolago milo, papirnate brisačke in razkužilo. 

Dijaki uporabljajo sanitarije v istem nadstropju, kjer imajo pouk. 

V sanitarnih kabinah priporočamo uporabo mask.  

Ob vhodu so infografike z navodili pravilne uporabe mask ter s splošnimi higienskimi ukrepi. 

 

4. člen 

ZRAČENJE IN ČIŠČENJE PROSTOROV 

Vsak dan pred pričetkom pouka je potrebno  učilnice temeljito prezračiti. Okna odpira in zapira samo učitelj 

oziroma dijaki pod nadzorom učitelja. Šolske prostore se bo redno čistilo in razkuževalo. Pri čiščenju 

prostorov se bo upoštevalo priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v 

času ogroženosti z okužbo covid-19, ki so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sl/navodila-zaciscenje-

in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov 

 

5. člen 

ŠOLSKA MALICA 

Dijaki: 

 si prinesejo malico od doma ali  

 pa se naročijo na šolsko prehrano. 

 

Zadnjih 15 min šolske ure, ki poteka pred glavni odmorom, učitelji poskrbite, da dežurni dijaki gredo po 

malico v šolsko  kantino za dijake njihovega razreda.  

        

V začetku glavnega odmora si dijaki umijejo roke in pripravijo prostor za malico. Dijaki malicajo v učilnici, ko 

hrano pojedo, očistijo oz. razkužijo površino ter vržejo vse odpadke v koš za smeti.  

 

 

6. člen 

https://www.nijz.si/sl/navodila-zaciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov
https://www.nijz.si/sl/navodila-zaciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov


 

IZVAJANJE DODATNE  STROKOVE POMOČI 

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov 

za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo dijaki istega oddelka in odrasla oseba na zadostni razdalji 

z masko). Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za dijake v okviru istega oddelka ali na daljavo.   

 

7. člen 

IZVAJANJE RODITELJSKIH SESTANKOV IN GOVORILNIH UR 

Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo lahko na šoli, ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje 

okužbe covid-19 ali na daljavo (telefonu, videopovezava …). Šola določi način izvajanja v skladu z veljavnimi 

predpisi glede zajezitve okužbe covid-19. 

 

8. člen 

OBVEŠČANJE DIJAKOV 

Za obveščanje dijakov šola uporablja spletno stran, elektronsko pošto z uradnimi šolskimi naslovi, eAsistent 

in Microsoft Teams. V primeru pouka na daljavo uporabljamo spletno okolje Microsoft Teams. 

 

 

9. člen 

ODHAJANJE IZ ŠOLE 

Po končanem pouku ali predavanjih  udeleženci zapustijo šolo posamično ter pri tem stalno ohranjajo od 1,5 

do 2 metrsko medosebno razdaljo ter da zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču 

šole ni dovoljeno.  

 

10. člen 

UKREPANJE V PRIMERU SUMA ALI OBOLENJA S SIMPTOMI COVID-19 

Dijake in delavce se pred začetkom pouka opozori, naj v šolo prihajajo le, če ne kažejo simptomov bolezni. 

Osebe, ki so bile v stiku z obolelimi za covid-19, naj se glede ravnanja posvetujejo s svojim zdravnikom. Enako 

naj storijo vsi, ki spadajo v rizično skupino. O tem, kaj je svetoval zdravnik, se obvesti ravnatelja.  

V primeru, da dijaki/udeleženci kažejo znake obolenja (kašljanje, splošno slabo počutje, povišana 

temperatura), se  jih ob dokazani povišani temperaturi namesti v ločen prostor (sejna soba) ter obvesti starše, 



 

da pridejo po njega. Temperaturo se mu izmeri z brezstičnim termometrom, ki je na steni v hodniku pred 

zbornico. O dogodku se zapiše zapisnik. 

 

Če je pri dijaku oziroma delavcu potrjena okužba s covid-19, se o tem obvesti šolo (tajništvo). 

 

Šola o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim. 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, učitelj oziroma osebje s covid-19, se temeljito očisti in dezinficira.  

Če delavec ne zboli, a mu je odrejena karantena, se umakne z delovnega mesta. V dogovoru z ravnateljem 

izvaja delo (pouk) od doma.  

 

Dijakom oziroma oddelkom, ki ostanejo doma zaradi karantene, šola organizira pouk na daljavo. 

Samotestiranje dijakov je opredeljeno v javnih Navodilih za samotestiranje dijakov. (Priloga) 

 

11. člen 

Z dnem uveljavitve Hišnega reda v razmerah covid-19 na Srednji šoli za trženje in dizajn Maribor preneha 

veljati HIŠNI RED V RAZMERAH COVID-19 z dne, 26. 8. 2021. 

 

12. člen 

Ta hišni red začne veljati in se uporablja od 17. 11. 2021 in velja za čas razmer covid-19.                                                                                                                           

 

                                                                                                                                          Tanja Lakoše, ravnateljica 
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