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DOPOLNITEV ŠOLSKIH PRAVIL SPTŠ 2018/19 

dne 13.11.2021 

 

I. 

Vsebina dopolnitev Šolskih pravi SPTŠ 2018/19 

 

1. Na podlagi odlokov in uredb Vlade RS o določitvi začasnih pogojev za izvajanje 

dejavnosti v vzgoji in izobraževanju za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 

SARSCoV-2 dne 13.11.2021 sprejemam dopolnitev veljavnih »Šolskih 

pravil SPTŠ« iz šolskega leta 2018/19, ki so objavljena na spletni strani SPTŠ 

http://193.2.128.4/stran/dokumenti 

2. Dopolnitve šolskih pravil med drugim urejajo tudi samotestiranje dijakov  in 

zaposlenih ter uporabo oz. nošenje zaščitnih mask v prostorih SPTŠ za vse 

udeležence procesa vzgoje in izobraževanja.  

3. Vlada RS je dne 11.11.2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVlD-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 177/21 (v 

nadaljevanju Odlok). 

4. V skladu z sedaj veljavnim Odlokom so ustrezne samo kirurške zaščitne 

maske in maske tipa FFP2 (N95). 

5. Pravna podlaga za samotestiranje dijakov je 8. člen Odloka. Postopek  

samotestiranja podrobneje določa »Protokol samotestiranja dijakov SPTŠ« 

z dne 13.11.2021, ki je priloga teh dopolnil Šolskih pravil SPTŠ.  

6. Določba 8. člena odloka, ki ureja samotestiranje dijakov in učencev se začne 

uporabljati v sredo, 17.11.2021. Samotestiranje je za dijake SPTŠ in druge 

udeležence izobraževanja na šoli obvezno in se opravi prvo učno uro v 

učilnici pod nadzorom učitelja, ki ima pouk po urniku v oddelku. 

7. V skladu z Odlokom soglasje staršev za samotestiranje dijakov ni 

potrebno. 

8. Obvezno samotestiranje v času pouka na šoli se izvaja 3x tedensko (na vsakih 

48 ur) od vključno dne 17.11. 2021 naprej vsak ponedeljek, sredo in petek. 

9. Dijak, ki se ne bo hotel  samotestirati oziroma ne bo mogel izkazati, da 

izpolnjuje pogoj PCT, se ne sme zadrževati v prostorih SPTŠ, kar pomeni,  

http://193.2.128.4/stran/dokumenti
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da ne sme sodelovati pri pouku ali drugih oblikah organiziranega dela v 

prostorih šole.  

10. Zoper takšnega dijaka bo SPTŠ ukrepala z izrekom vzgojnega ukrepa v 

skladu z zakonodajo in šolskimi pravili. 

11.  Odlok ne predvideva izobraževanja na daljavo za te dijake.  Ker srednja 

šola za razliko od osnovne šole ni obvezna šola, SPTŠ za dijake, ki se ne 

bodo želeli samotestirati ali nositi zaščitnih mask, izobraževanja na 

daljavo ni dolžna organizirati oz. izvajati, zato bodo morali ti dijaki v času 

neopravičene odsotnosti od pouka sami poskrbeti za pridobitev in 

spremljanje učne snovi.  

12.  Vsakokratne ukrepe, ki jih sprejme Vlada RS, so dolžni spoštovati vsi, ki se v 

obdobju veljavnosti posameznega Odloka nahajajo v prostorih SPTŠ.  

 

II.  

Splošni higienski ukrepi  

Za  zaščito dijakov, zaposlenih na šoli in obiskovalcev pred okužbo s SARS-CoV-2 je 

potrebno dosledno izvajati vse splošne higienske ukrepe:     

o Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. o V primeru, da voda in milo nista 

dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola 

(etanol, izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60  do 80 %. Razkužilo za roke je 

namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso 

namenjena čiščenju/razkuževanju kože.  

o  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.  

o  Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.  

o  Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.  

o  Nobenega zbiranja v skupinah, ne v razredu, ne na hodnikih, ne v sanitarnih 

prostorih, ne na šolskem dvorišču!  

o Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo 

usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).  

Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke 

z milom ter vodo.  
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o Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, predvsem pa po vsaki uri  (na 

stežaj odprta okna).  

O Razen učencev in strokovnih delavcev šole v objekt šole ne vstopa nihče, 

eventualno najavljena oseba  pa obvezno v spremstvu predstavnika šole z kirurško ali 

FFTP2 (zaščitno  masko.  

o Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo pretežno po 

telefonu.  

o Pri organizaciji sestankov bomo prednostno organizirali video sestanke.  

o Organiziranje družabnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, 

proslave, razstave, literarni večeri)  je zaenkrat odsvetovano.  

 

 

  

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je  preko 

izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.  

  

Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:  

 - Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje kapljičnega 

prenosa.  

 -V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v 

preprečevanje kontaktnega prenosa.   

  

Roke vedno smatramo kot kontaminirane,  

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.  

  

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s 

tem ščitili sebe in druge.  

  

 Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik.   
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III.  

Preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2  

Največji učinek pri preprečevanju širjenja okužb s SARS-CoV-2 ima upoštevanje 

preventivnih ukrepov, usmerjenih v:  

1. zagotavljanje medsebojne fizične razdalje (usklajevanje pouka in skupin tako, da 

je zmanjšano število posameznikov in stikov v zaprtih prostorih: npr.  

2. razredi imajo začetek pouka z zamikom, izvajanje pouka na prostem),  ukrepe, 

vezane na prostor (zagotovljena stalna zadostna prezračenost zaprtih prostorov in 

redno čiščenje ter po potrebi razkuževanje),  

3. ukrepe, vezane na osebno higieno in spremljanje zdravstvenega stanja (od doma 

samo zdravi, higiena rok, higiena kašlja, pravilna uporaba zaščitne maske).  

4. V skupino najpomembnejših ukrepov spadata tudi cepljenje in preprečevanje 

vnosa okužbe s presejalnim testiranjem oz. samotestiranjem asimptomatskih 

oseb.  

5. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena 

za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko 

sta higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna 

za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja 

med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pri okuženem pojavijo znaki 

in simptomi bolezni.  

6. Temeljno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi dijaki oz. zaposleni. 

Pomembno je, da so starši in zaposleni seznanjeni s simptomi in znaki bolezni 

covid19 in ob pojavu simptomov in znakov hitro in pravilno ukrepajo.   

  

IV.  

PCT pogoj   

1. PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v 

neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali 

dejavnostih vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in 

izobraževanjem odraslih.  

2. Za dovoljeno prisotnost v prostorih SPTŠ se kot PCT pogoj šteje tudi 

testiranje s testom HAG za samotestiranje. To se izvaja trikrat tedensko med 

poukom na vsakih 48 ur ob ponedeljkih, sredah in petkih tedensko v prostorih šole. 

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo 

opravljanje dela.  
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V.  

Samotestiranje dijakov in drugih udeležencev izobraževanja na SPTŠ 

1. Od 17.11.2021 dijaki OBVEZNO izvajajo testiranje s testi HAG za 

samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, 

pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko na 48 ur ob 

ponedeljkih, sredah in petkih tedensko v prostorih šole ob pričetku 

njihove prve šolske ure pod nadzorom učitelja ki jih po urniku to uro 

poučuje.   

2. Samotestiranje kot obvezno določa Odlok in se mu razen iz medicinsko 

utemeljenih razlogov (kar potrdi zdravnik s potrdilom), ni mogoče izogniti. Dokler 

je v veljavi, je Odlok potrebno v celoti spoštovati in izvajati.  

3. V kolikor je posamezni dijak odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, 

se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v prostorih šole. 

4. SPTŠ ne zbira potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT in ne vodi evidenc o 

dijakih, ki izpolnjujejo pogoj, dijaki nadzornemu učitelju dokazila samo 

predložijo v pogled. 

5. Dijakom in drugim udeležencem izobraževanja na SPTŠ pripada petnajst (15) 

testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sami ali njihovi starši oz. zakoniti 

zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja 

ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in 

nima kartice zdravstvenega zavarovanja.   

  

VI. 

Primeri, ko se samotestiranje ne izvaja 

1. Dijakom, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati samotestiranja. 

Šteje se, da dijak izpolnjuje pogoj PCT, če je polno cepljen, če je 

prebolevnik in iz potrdila zdravnika izhaja, da od okužbe ni minilo več kot 

šest (6) mesecev. 

2. Dolžnost dijakov je, da se izkažejo z ustreznim potrdilom PCT, in sicer na 

vpogled nadzornemu učitelju. V kolikor se dijaki ne izkažejo  z ustreznim 

dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT, se morajo samotestirati v šoli. Dijak brez 

izpolnjenega PCT pogoja, zaradi prepovedi zbiranja, ki je določen s Odlokom, 

ne sme biti v prostorih šole. 
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VII. 

Pogoj za samotestiranje v prostorih šole 

1. Pogoj za samotestiranje v šoli je, da se dijak počuti zdrav in brez znakov akutne 

okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov doma mora dijak 

oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega 

osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa 

dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega 

osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).  

2. V primeru, da je dijak zaznal simptome in se je že doma prostovoljno 

samotestiral, test pa je negativen in pride v šolo, se mora v šoli 

samotestirati še enkrat. 

 

3. Dijaki namreč izvajajo samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-

izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje mora obvezno opraviti 

v prostorih šole. Zaradi navedenega se samotestiranje, ki ga dijaki opravijo 

doma, ne more šteti za opravljeno testiranje za potrebe izvajanja vzgojno-

izobraževalnega programa. 

 

VIII. 

Zavračanje samotestiranja ali če dijak nima s sabo testa HAG 

1. Če dijak iz kakršnega koli razloga zavrne samotestiranje ali nošenje zaščitne 

maske, ne sme več prisostvovati pouku in mora takoj zapustiti prostore šole. 

V skladu s šolskimi pravili SPTŠ se takšna odsotnost od pouka šteje kot 

neopravičen izostanek. 

2. Dijaki so dolžni teste HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 v prostorih SPTŠ 

prinesti s seboj. Če dijak ob začetku svoje prve šolske ure v šoli  testov nima, 

ker so zmanjkali v lekarni ali jih je izgubil oz. pozabil doma, ne sme več 

prisostvovati pouku in   mora takoj zapustiti prostore šole.  

3. Nobeden dijak brez opravljenega testa z negativnim rezultatom (oziroma 

izpolnjenim pogojem PCT), ne more prisostvovati pri pouku ali drugih oblikah 

organiziranega dela v prostorih šole.  

4. Ker srednja šola za razliko od osnovne šole ni obvezna šola, SPTŠ za dijake, 

ki se ne bodo želeli samotestirati ali nositi mask, izobraževanja na daljavo ni 

dolžna organizirati oz. izvajati, zato bodo morali ti dijaki v času odsotnosti 

od pouka sami poskrbeti za pridobitev in spremljanje učne snovi.  
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5. Enako velja tudi za študente višjih strokovnih šol in udeležence izobraževanja 

odraslih, če imajo predavanja, pouk ali izpite v prostorih šole. 

 

IX. 

Potek samotestiranja v prostorih šole 

1. Dijaki test izvedejo v prostorih učilnice, v kateri imajo tisto uro pouk po urniku 

ob prisotnosti učitelja, ki jih to uro poučuje. Samotestiranje se izvede tako, da je 

med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medosebna razdalja.  

2. Upravičenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo 

v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta. 

3. Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se upravičencem 

približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z 

navodili pooblaščenega specialista MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski 

proces in tveganja na posameznih delovnih mestih. 

4. Vsi dijaki si pred pričetkom postopka umijejo in razkužijo roke. Na čisto 

delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves 

material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.  

5. Po opravljenem testiranju pobriše uporabljeno površino mize. Na koncu 

brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo 

za zbiranje odpadkov. 

6. Po opravljenem testiranju si upravičenec umije/razkuži roke. 

7. Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V 

primeru, da je kateri izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno 

očistiti/razkužiti. 

8. Dijaki po opravljenem samotestiranju z rezultatom seznanijo prisotnega 

učitelja.  

 

X. 

Pozitivni rezultat samotestiranja 

1. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 dijak 

in nadzorni učitelj ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-

izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru 

okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). 
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2. Na hitrem testu pozitiven dijak mora biti izoliran od ostalih dijakov in zaposlenih 

na šoli se dijaka takoj napoti v izolacijo v učiteljsko sobo SPTŠ. Do odhoda 

iz šole dijak počaka v izolacijskem prostoru in o tem nemudoma obvesti starše 

oz. zakonite zastopnike. Dijak, ki ima pozitiven rezultat samotestiranja, 

potencialno okužen, zato mora biti z namenom preprečevanja širjenja okužbe 

izoliran od ostalih dijakov in uslužbencev šole. 

3. Stališče zdravstvene stroke je, da je pozitiven rezultat samotestiranja potrebno 

potrditi še s PCR testom. Dijaki, ki so bili v stiku z dijakom, ki je bil pozitiven na 

samotestiranju  (več kot 15 min v zaprtem prostoru), še niso opredeljeni kot VRK 

dokler ni pozitiven rezultat samotestiranja potrjen s PCR testom. Zato so lahko 

prisotni pri pouku. Šele po potrditvi pozitivnega rezultata samotestiranja s PCR 

testom so ostali  dijaki opredeljeni kot VRK in so napoteni v karanteno, skladno 

z navodili in opredeljeno časovnico NIJZ. 

4. Dijak, ki je na hitrem testu pozitiven, lahko do potrditve okužbe s PCR 

testom šolo zapusti peš, s kolesom, itd., ne sme pa uporabljati javnega 

prevoza. Šola v primeru, da ni mogoče, da bi dijak šolo zapustil brez uporabe 

javnega prevoza, obvesti starše, da je dijak pozitiven na samotestiranju in 

odgovornost  staršev je, da organizira njegov odhod domov. Šola lahko 

tudi od dijaka pridobi informacijo koga obvestiti, da ga pride iskati.   

 

XI. 

Napotitev dijaka na PCR testiranje 

1. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR 

testiranje dijak (v primeru mladoletne osebe njegovi starši oziroma zakoniti 

zastopniki) nemudoma kontaktira izbranega osebnega zdravnika, ali se 

nemudoma naroči na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti 

v mreži javne službe, brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.  

2. Izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj, najpozneje pa v 24 urah od pozitivnega 

rezultata testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, odvzame bris za test 

PCR. 

3. Dokazilo o pozitivnem rezultatu samotestiranja na SARS-CoV-2 je 

praviloma fotografija testa HAG za samotestiranje, ki je opravljena v 15 

minutah po odvzemu brisa. Za veljavno dokazilo se šteje tudi izpolnjen 

evidenčni list samotestiranja ali pozitivni izvid testa HAG, opravljen pri 

zasebnem izvajalcu, kadar se za to obliko testiranja odloči izobraževalna 

inštitucija. 
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4. Dijak obvezno počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. 

Upravičenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in 

dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. 

 

XII. 

Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja 

1. V primeru pozitivnega PCR testa upravičenec sam ali starši oziroma 

zakoniti zastopniki (v primeru mladoletne osebe) obvestijo izbranega 

osebnega zdravnika in pomočnika ravnatelja na SPTŠ, ki je pooblaščena 

oseba šole za kontaktiranje z NIJZ ali ravnatelja, oziroma osebo, ki jo 

pooblasti ravnatelj (razrednik, svetovalna služba ali tajništvo šole). 

2. Šola ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom 

(VIZ) in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-

2 v zavodu). Ukrepanje za zajezitev SARS-CoV-19 v oddelku, ki ga obiskuje 

dijak in na šoli se prične takoj potem, ko je SPTŠ obveščena o pozitivnem 

rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.  

3. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oziroma 

njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega 

osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa 

dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus 

SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja.  

4. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik 

dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, dijaka napoti na 

testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega 

doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovori dijak oziroma starši 

ali zakoniti zastopniki dijaka.  

5. Dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema 

rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.  

 

XIII. 

Negativni rezultat samotestiranja 

V primeru negativnega rezultata testa PCR se dijak lahko udeleži pouka oziroma 

rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih 

dejavnosti.  
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XIV. 

Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja 

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. 

uporabljene papirnate robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja 

prostorov (npr. krpe  za enkratno uporabo), je potrebno odložiti v plastično vrečo 

za smeti in jo tesno zapreti oz. zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se 

po odlaganju v vrečo ne dotika več, zaprtih vreč se več ne sme odpirati. Vrečo  

se odloži v posebne, za to namenjene rumene zabojnike, ki se nahajajo na 

hodnikih šole.  

 

XV. 

Ravnanje pooblaščene osebe SPTŠ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu 

1. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v šoli 

pooblaščena oseba SPTŠ (pomočnik ravnatelja) za kontaktiranje z NIJZ 

ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki 

urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in 

visoko rizične tesne kontakte dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev 

širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Pooblaščena oseba SPTŠ (pomočnik 

ravnatelja) obvesti prepoznane kontakte dijaka in spremlja epidemiološko 

situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.  

2. V primeru potrjene okužbe s covid-19, epidemiološka služba o tem obvesti 

pooblaščeno osebo šole (pomočnik ravnatelja), ki ukrepa v skladu z navodili 

območnega epidemiologa, obenem pa o primerih potrjene bolezni covid-19 

obvesti MIZŠ.   

 

XVI. 

Obravnava dijaka s sumom na covid-19 

1. Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal v prostorih šole 

npr. v torek ali četrtek, se ga nemudoma testira s testom HAG za samotestiranje 

na SARS-CoV-2 in v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se dijaka takoj 

napoti v izolacijo v učiteljsko sobo SPTŠ, mladoletni dijaki pa o tem obvestijo 

starše. Dijaka se napoti domov ali počaka starše. Za pot domov ne sme uporabljati 

javnega prevoza.  
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2. Dijak oz. njegovi zakoniti zastopniki o pozitivnem hitrem HAG antigenskem testu 

nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru njegove odsotnosti 

dežurno službo) oziroma kontaktno točko zdravstvenega doma za PCR testiranje.  

 

XVII. 

Karantena skupine dijakov oz. celotnega razreda 

1. Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba z novim koronavirusom pri 

dijaku ali zaposlenih, epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi 

ocene tveganja se za ljudi, ki so imeli tesne stike z bolnikom, predlaga karantena 

na stalnem ali začasnem naslovu za določeno število dni od zadnjega stika.   

 

2. Če je npr. covid-19 potrjen pri dijaku, NIJZ glede na položaj načeloma 

predlaga karanteno za ves oddelek. O začetku karantene jih obvesti 

epidemiološka služba. Odločbo za karanteno osebe prejmejo po pošti z 

Ministrstva za zdravje oz. jim jo vroči policija.  

 

3. V celotnem obdobju trajanja karantene dijak ne sme zapuščati bivališča. 

V tem času je treba upoštevati priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na 

stalnem/ začasnem naslovu, ki so objavljena na spletni strani NIJZ in navodila 

za starše otrok, ki jim je bila odrejena karantena.  

 

4. Če dijaka testirajo na SARS-CoV-2 v času karantene, se kljub 

negativnemu izvidu karantena ne prekine oziroma se trajanje karantene 

ne skrajša.   

 

XVIII. 

Testiranja dijakov na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu 

1. Dijaki, ki so na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu, so glede 

ukrepov, ki jih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 

sprejme Vlada RS s posameznimi Odloki, izenačeni z zaposlenimi pri 

posameznem delodajalcu.  
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2. V primeru, ko za delodajalca velja Odlok, na podlagi katerega lahko opravljajo 

delo le zaposleni, ki izpolnjujejo pogoj PCT, velja enako kot za zaposlene tudi 

za dijake na praktičnem usposabljanju.   

 

3. Enako velja tudi glede financiranja testiranja dijakov na praktičnem 

usposabljanju pri delodajalcu. Torej v kolikor je testiranje zaposlenih strošek 

delodajalca, velja enako tudi za dijake na praktičnem usposabljanju pri 

delodajalcu.  

 

XIX.  

Uporaba zaščitnih mask v prostorih šole  

1. V skladu z veljavnim Odlokom so ustrezne zgolj kirurške maske in maske tipa 

FFP2 (N95). Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v 

vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kamor sodi tudi SPTŠ. Maska je v 

šoli obvezna za vse dijake, zaposlene in obiskovalce. Edini razlog, ki je 

lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz 

katerega izhaja, da dijak iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske. Zaščitna 

maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih 

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

 

2. Ker se vse šole, tudi srednje, v skladu s citiranim odlokom štejejo za zaprt 

javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, določene v 3. 

členu citiranega odloka, obvezno.  

  

3. Izjeme:   

• govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena 

medosebna razdalja vsaj 2 metra,  

• osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna 

razdalja vsaj 3 metre,  

• osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih 

razlogov onemogočena, ter  

• učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa.  
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Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob 

upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, 

če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če 

komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.  

 

XX.  

Ukrepi zaradi zavračanja nošenja zaščitnih mask  

1. V kolikor dijak ne izkaže zdravstvenih razlogov (potrdilo zdravnika) za 

nenošenje maske, dijak brez maske ne sme prisostvovati pri pouku oziroma se 

ne sme nahajati v prostorih šole.   

 

2. Srednješolsko izobraževanje za razliko od osnovnošolskega NI 

OBVEZNO, vendar pa je v času šolanja potrebno v celoti spoštovati vso 

zakonodajo in  predpise, ki urejajo to področje, vključno s internimi pravili šole, 

zato so dijaki dolžni spoštovati vsa določila Šolskega reda SPTŠ skupaj s temi 

dopolnili.  V primeru kršenja šolskih pravil SPTŠ se dijakom  izreče vzgojni 

ukrep.   

 

3. Vzgojni ukrepi so opomin, ukor, alternativni ukrep, pogojna izključitev in 
izključitev iz šole. Izključitev iz šole se lahko izreče za najtežje kršitve, 
določene v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter v Šolskih 

pravilih SPTŠ.  Za več kot trideset (30) urno neopravičeno odsotnost od 

pouka se lahko izreče vzgojni ukrep izključitve iz šole. 

 

4. Šola lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku in drugih oblikah  

izobraževalnega dela šole, če s svojim ravnanjem ogroža oziroma bi lahko  

ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih. 

Prepoved  lahko traja največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v 

primeru hujših ali  dolgotrajnejših posledic kršitve pa lahko do zaključka 

postopka  vzgojnega ukrepanja.  

 

5. V primeru, da bi določeni starši oz. dijaki zavračali nošenje zaščitnih mask v 

prostorih šole iz razlogov, ki niso podprti z zdravniškim potrdilom in s tem kršili 

ukrepe, sprejete na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 

33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – 

ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21; ZNB), je šola  dolžna nemudoma podati 
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obvestilo Inšpektoratu za šolstvo in šport RS, ki na podlagi 46. a člena Zakona 

o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja nadzor nad 

ukrepi iz 39. člena istega zakona. Nadaljnje postopke bo v zvezi s tem izvedel 

Inšpektorat za šolstvo in šport. Šola bo podala tudi prijavo na Zdravstveno 

inšpekcijo RS.  

 

6. V primeru polnoletnosti se prekrškovni postopek vodi neposredno proti 

dijaku.  

 
 

XXI.   
Modeli srednješolskega izobraževanja    

Za srednješolsko izobraževanje (SŠ) so načrtovani štirje modeli (A; B; C; D) in trije 

podmodeli. (BC1, BC2 in D1). Modeli so naravnani na različno zahtevne zdravstvene 

ukrepe, ki bi lahko nastali zaradi epidemiološkega stanja v Sloveniji v obdobju začetka 

šolskega leta ali kadar koli med šolskim letom. Aktiviranje posameznega modela za šole 

se določi na nacionalnem nivoju. Odločitev o tem sprejme Vlada RS oziroma ministrica, 

pristojna za izobraževanje. Odločitev za aktiviranje podmodela BC2 in D1, ki predvideva 

prehod na izvajanje pouka na daljavo (delno ali v celoti), sprejme Vlada RS oziroma 

ministrica, pristojna za izobraževanje. Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na 

potrebne ukrepe v zvezi zapiranjem šole, posreduje Direktoratu za srednje in višje šolstvo 

ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).  

  

Odločitev za aktiviranje podmodela BC1 za prehod posameznih oddelkov v izvajanje po-  

uka na daljavo sprejme ravnatelj šole na predlog Območne enote Nacionalnega inštituta 

za javno zdravje. Odločitev ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za srednje šolstvo na 

MIZŠ.  

  

• Veljavnost modela A-SŠ: Model velja, ko se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma 

v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Odpravljene so vse omejitve, ki so bile izdane v 

času epidemije covida-19. Šole in zavodi izvajajo celotno vzgojno-izobraževalno 

dejavnost enako kot pred epidemijo. Posebno pozornost namenjajo pri-dobivanju 

in vzdrževanju higienskih navad in se izobražujejo o preprečevanju nalezljivih 

bolezni.  

• Veljavnost modela B-SŠ: Model velja, ko se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma 

v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki so določene s 

priporočili in se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje 
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preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi pros- torskih in 

kadrovskih pogojev možno nemoteno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli, 

zahtevajo pa prilagoditve, s katerimi se zmanjšujejo medosebni stiki in zagotavlja 

njihova sledljivost. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje programa 

zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje dijakov pri pouku, posebej pri 

dejavnostih, pri katerih prihaja do stikov med dijaki različnih  

oddelkov (npr. pri izvajanju izbirnih predmetov), izvajanje  praktičnega pouka, 

odmorov, prehrane in drugih dejavnosti. Šole izdelajo natančne protokole za 

izvajanje programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve 

posameznikov. Model predvideva normativno število dijakov v oddelku in možnost 

združevanja dijakov različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju izbirnih 

predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov.  

• Veljavnost modela C-SŠ: Model velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz 

priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ter zaradi prostorskih oziroma  

kadrovskih pogojev ni več mogoče izvajati pouka za vse dijake v  šoli oziroma 

vzgojno-izobraževalnem zavodu. Ravnatelj določi število dijakov oziroma 

oddelke, ki imajo pouk najprej v šoli in nato na daljavo. Dijaki, ki se izobražujejo 

v šoli, se na dva tedna zamenjajo z dijaki, ki imajo pouk na daljavo. Šole in 

dijaški domovi med seboj usklajujejo število dijakov, ki se izobražujejo na 

daljavo. Pri tem so izjema dijaki nižjega poklicnega izo-braževanja in dijaki 

zaključnih letnikov. Če je model C-SŠ aktiviran na začetku šolskega leta,  

ravnatelj določi oddelke za pouk v šoli tako, da prvih 14 dni pouk obiskujejo vsi 

dijaki prvega letnika.  

• Veljavnost modela D-SŠ: Model velja za vse šole, ko je zaradi 

epidemiološkega stanja prepovedano izvajanje vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti. Za izvajanje pouka na daljavo naj šola pripravi načrt organizacije 

dela za vse učitelje in oddelke. Pregled nad izvajanjem pouka na daljavo ima 

ravnatelj.  

• Veljavnost podmodela BC1-SŠ: Podmodel velja, ko je zaradi 

epidemiološkega stanja v posameznem oddelku potrebna karantena za dijake 

posameznega oddelka. Za dijake takšnega oddelka šola za določeno obdobje  

organizira pouk na daljavo. Če je potrebna karantena le za skupino dijakov, šola 

za dijake, ki niso v karanteni, izvaja pouk v šoli, preostale dijake pa obravnava 

tako kot ob običajni bolezenski odsotnosti.  

• Veljavnost podmodela BC2-SŠ: Podmodel velja, ko je zaradi 

epidemiološkega stanja v posamezni šoli potrebna karantena za dijake  te šole 

oziroma zaradi epidemiološkega stanja pouk v posamezni šoli ni dovoljen. Za 

dijake te šole se za določeno obdobje organizira pouk na daljavo. Ravnatelj šole 
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vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi zapiranjem šole, takoj 

ko zanje izve, posreduje Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih na MIZŠ.  

• Veljavnost podmodela D1-SŠ: Podmodel velja za vse šole in 

vzgojnoizobraževalne zavode, ko je zaradi epidemiološkega stanja 

prepovedano izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti maja ali junija. Za 

dijake za- ključnih letnikov se organizira priprava na zaključne izpite in maturo 

v šoli. Za preostale dijake pa poteka pouk na daljavo.  

  

XXII.  

Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2  

Aktualna navodila za odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 so objavljena na 

spletni strani 

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje  

Ob vsaki spremembi navodil bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obvestil MIZŠ, 

ki bo z okrožnico sproti obvestilo vzgojno-izobraževalne zavode.  

  

  

XXIII. 

Veljavnost dopolnitev šolskih pravil SPTŠ 

 

1. Nova »DOPOLNITEV ŠOLSKIH PRAVIL SPTŠ« iz šolskega leta 2018/19 

začne veljati dne 13.11.2021. S tem dnem prenehajo veljati dopolnitve šolskega 

reda SPTŠ iz meseca septembra 2021.  

 

2. Postopek  samotestiranja podrobneje določa »PROTOKOL 

SAMOTESTIRANJA DIJAKOV SPTŠ« z dne 13.11.2021, ki je priloga teh 

dopolnil Šolskih pravil SPTŠ. 

 

3. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani SPTŠ 

http://193.2.128.4/stran/dokumenti 

  

 

Murska Sobota, dne 13.11.2021 

  

Ravnatelj: 

Ludvik Sukič, l.r.  

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje
http://193.2.128.4/stran/dokumenti

