PROTOKOLI IN DOPOLNJEN HIŠNI RED
ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE,
prilagojen preprečevanju in zmanjševanju možnosti za širjenje okužbe
s covid-19 v šolskem letu 2021/22
(po odlokih, navodilih, protokolih in priporočilih MIZŠ-ja, NIJZ-ja in Zavoda RS
za šolstvo)

1. SPLOŠNO
Spodnja določila hišnega reda, izhajajoča iz smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje, naj
v skladu s svojimi zmožnostmi izvaja vsak posameznik in s tem prevzema svoj del odgovornosti
za svoje lastno zdravstveno varnost ter za varnost svojih sošolcev, profesorjev in ostalih
zaposlenih ter njihovih domačih, posebno tistih med njimi, ki sodijo v rizične skupine v primeru
obolelosti s Covid-19. Odgovornost in zaupanje naj bosta temelja za vse naše delovanje v
skupno dobro vseh, izhajajoč iz gesla Škofijske klasične gimnazije: Amor Magister Optimus
(Ljubezen je najboljša učiteljica).
Z upoštevanjem zaščitnih ukrepov bomo omogočili večjo možnost, da ne pride do ponovnega
zaprtja šole oz. do karanten za posamezne dijake, oddelke ali skupine. Kot skupnost smo lahko
uspešni samo, če k temu prispeva vsak posameznik v njej, zato je naša naloga ne le spoštovati
pravila vedenja, ampak na njihovo kršenje dobronamerno opozarjati drug drugega.

2. PREVENTIVNO RAVNANJE V ZVEZI S PRIHAJANJEM V ŠOLO
V šolo lahko prihajajo le zdravi dijaki in zaposleni (brez znakov akutne okužbe dihal oz. brez
naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje,
boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka) driska ali drugi simptomi, ki bi
lahko bili deležni suma na okužbo s Covid-19. V šolske prostore se lahko vstopa tudi pod pogoji,
ki jih določa veljavni odlok ali zakon, določen s strani pristojnih državnih organov.
V šolo prav tako ne prihajajo tisti, ki jim je bila uradno odrejena karantena s strani pristojnih
organov oz. jim je bil zaradi bližnjega stika z okuženim odrejeno delo ali pouk od doma.

3. PRIHOD DO ŠOLE
NIJZ priporoča za prihajanje v šolo ali na delovno mesto, kolikor je to mogoče, peš hojo,
kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev. Uporaba javnega prevoza naj bo v
skladu z upoštevanjem zaščitnega ravnanja.

4. VSTOPANJE V ŠOLO IN IZSTOPANJE IZ ŠOLE PRED IN PO POUKU
Dijaki, zaposleni in zunanji obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v šolski prostor, lahko
vstopajo in se po njem gibljejo samo z nadeto obrazno masko. Dijaki si morajo zaščitno masko
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priskrbeti kot obvezno opremo, na enak način kot to velja npr. za copate ali športno opremo za
pouk.
V šolski objekt se v primeru večjega števila dijakov vstopa posamično, pri čemer naj se ohranja
primerna medosebna razdalja (min. 1,5 metra).
Dijaki, ki NE bivajo v Jegličeve dijaškem domu, prihajajo zjutraj v šolski objekt glede na letnik
skozi dva različna vhoda Zavoda sv. Stanislava, in sicer kot sledi iz tabele:
LETNIK
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik

VSTOPANJE IN IZSTOPANJE V STAVBO IZ NJE PRED IN PO POUKU
GLAVNI VHOD V ZAVOD SV. STANISLAVA
STRANSKI VHOD ŠKG (S STRANI NOGOMETNEGA IGRIŠČA)
Odklenjeno in odprto: 7.00 – 8.00 in 13.45 – 15.00, ob sredah 13.15 – 14.30.

Dijaki, ki bivajo v Jegličevem dijaškem domu prihajajo iz doma v gimnazijo skozi različne vhode
glede na lokacijo njihove sobe in matične učilnice v gimnaziji.
Po vstopu v šolo se dijaki ne zadržujejo na hodnikih, ampak se od garderob odpravijo v svoj
matični prostor za pouk.

5. UPORABA GARDEROBNIH OMARIC
NOŠENJE ZAŠČITNE MASKE: Tako kot velja za kakršnokoli gibanje po šoli, velja tudi za hodnike z
garderobnimi omaricami, da se nosi zaščitna maska in se izogiba bližnjim stikom z dijaki iz drugih
oddelkov. Obvezno je nošenje tipa zaščitne maske, ki ga določa državni odlok ali zakon.
UPORABA GARDEROBNIH OMARIC (nedomski dijaki): Dijaki lahko dostopijo h garderobnim
omaricam praviloma le zjutraj ob prihodu v šolo ter po pouku. Izjema je še tik pred poukom
športa ter takoj po pouku športa, če imajo v omarici spravljeno športno opremo. Vse ostale
pripomočke, ki jih dijaki potrebujejo tekom pouka istega dne, naj dijaki prinesejo v matično
učilnico že zjutraj ob prihodu v razred.

6. GIBANJE PO ŠOLSKIH HODNIKIH IN DRUGIH PROSTORIH STAVBE
GIBANJE PO ŠOLI: Dijaki se ne zadržujejo na šolskih hodnikih, počivališčih in drugih prostorih
stavbe, če za to ne obstajajo tehtni razlogi, povezani z organizacijo pouka oz. dela.
ZAŠČITNE MASKE: Na hodnikih in v drugih prostorih stavbe je potrebno nositi zaščitno masko
tipa, ki ga določa državni odlok ali druga zakonska določba. Dijaki in zaposleni naj se izogibajo
morebitni gneči in mešanju z dijaki iz drugih oddelkov.

7. POUK V UČILNICAH IN SKRB ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA
Pouk poteka praviloma v matičnih učilnicah, izjema so specialne učilnice, deljeni pouk in ostali
razlogi za pouk v drugih prostorih šole.
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SKRB ZA OSEBNO HIGIENO: Po prihodu v šolo ali v svojo učilnico naj si dijaki z milom temeljito
umijejo roke ali jih razkužijo. Tudi sicer velja ves čas skrb in pozornost za osebno higieno. Na to
dobronamerno opozarjajmo drug drugega. Ne dotikajmo se ust, nosu ali oči.
ZAŠČITNE MASKE V RAZREDU: Z odlokom velja, da učitelji in dijaki v času pouka v razredu nosijo
zaščitno masko. Nošenje maske velja v vseh notranjih prostorih gimnazije in zavoda. Pri nošenju
maske velja izjema pri pouku športa.
SEDEŽNI RED: Dijaki naj sedijo v učilnici na istem mestu vse dni pouka in ne menjajo mesta ali
ga zamenjujejo s sošolci.
MEŠANJE ODDELKOV: V primerih, ko gre za mešanje oddelkov (npr. izbirni maturitetni predmeti
v 4. letniku, skupine za FIL in PSI) naj dijaki, ko gre za številčno manjšo skupino in kjer prostor to
omogoča, sedijo tako, da je med njimi vsaj eno mesto prosto oz. razdalja 1,5 m. Če so mešane
skupine večje, naj si sedijo bližje dijaki iz istih oddelkov.
PROTOKOL ZRAČENJA UČILNIC: Zagotavljati je potrebno redno prezračevanje učilnic in drugih
prostorov z odpiranjem oken v času pouka in med odmori. Zračenje skozi na stežaj odprta okna,
ko je to glede na okoliščine možno, poteka praviloma vsakih 20 minut. Poleti zračenje lahko
traja 10 – 20 minut, pozimi pa 3 – 5 minut (temperatura po prezračevanju hitro spet naraste na
prejšnjo vrednost). V jesenskem in spomladanskem času naj bo trajanje posameznega
prezračevanja prilagojen zunanjim temperaturam.
Znotraj posameznega oddelka razredna skupnost v sodelovanju z razrednikom določi
odgovorne dijake, ki v času pouka in med odmori skrbijo za zračenje prostorov (praviloma so
to dijaki, ki sedijo blizu oken). Zaradi stalnega prezračevanja naj imajo dijaki temu primerno
obleko.
Za redno prezračevanje specialnih učilnic skrbijo učitelji, ki v teh učilnicah izvajajo pouk. Za
prezračevanje ostalih prostorov na šoli skrbijo tisti zaposleni, ki so v skladu z letnim delovnim
načrtom določeni za skrbnike posameznih prostorov.
ZAPUŠČANJE MATIČNIH UČILNIC: Matičnih učilnic med odmori dijaki ne zapuščajo. Izjema je
posamično odhajanje na stranišče, selitev iz matične v specialno ali drugo učilnico po urniku ali
kakšen drug tehten razlog.
INFOGRAFIKE Z NAVODILI: V učilnicah za pouk in na drugih mestih v šoli visijo infografike z
navodili pravilne uporabe mask in plakati s splošnimi higienskimi ukrepi. Dijaki naj si jih ogledajo,
najdejo jih na spodnjih povezavah:
• Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecite vsirjenja.pdf
• Umivanje rok:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena- rok_zdravstvenidelavci.pdf
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• Higiena kašlja:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higienakaslja_0.pdf
• Pravilna namestitev in odstranitev obrazne maske:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

8. KORONA URNIK ZVONJENJA (veljaven do preklica)
OBIČAJEN
744–830
835–920
925–1010
1010–1040 (30 min)
1040–1125
1130–1215

1. ura
2. ura
3. ura
odmor
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura

1220–1305

SREDIN
744–830
835–920
925–1010
1010–1055 (45 min)
1055–1140
1145–1230
1235–1321 (2.+ 4. letnik)
1240–1326 (1.+ 3. letnik)

1310–1356 (2.+ 4. letnik)
1315–1401 (1.+ 3. letnik)

/

SREDIN S TESTOM
744–840
845–925
930–1010
1010–1055 (45 min)
1055–1135
1140–1220
1225–1305
1310–1351 (2.+ 4. letnik)
6. ura
1315–1356 (1.+ 3. letnik)
/
/

test
1. ura
2. ura
odmor
3. ura
4. ura
5. ura

9. ZAKLJUČEK POUKA
Zaradi zmanjšanja gneče na hodniku se bo zadnja ura pouka za dijake končala različno, in sicer:
LETNIK
2. in 4. letnik
1. in 3. letnik

ZAKLJUČEK POUKA
Ob 13:56, ob sredah ob 13.21
Ob 14:01, ob sredah ob 13.26

OPOMBA
Odmor pred zadnjo uro traja 10 min.

POZOR: Če ima 4. letnik zadnji dve uri pouk izbirnih maturitetnih predmetov ali če ima katerikoli
drug oddelek zadnji dve uri blok uro (pouk istega predmeta), lahko učitelj v dogovoru z dijaki
izvede obe uri nepretrgano brez vmesnega odmora (90 min) in 5 minut pred predvidenim
zaključkom pouka spusti dijake iz učilnice.
Po končanem pouku naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem pa naj skrbijo za primerno
medosebno razdaljo. Izstopajo naj na izhodih, ki so za to predvideni.
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo in v
šolskem parku ni dovoljeno, razen če gre za dijake iz istega oddelka.

10. ODMORI, ŠOLSKA MALICA
KRAJŠI ODMORI IN GLAVNI ODMOR: Med šolskimi odmori, vključno z glavnim odmorom dijaki
ne zapuščajo matične učilnice in malico pojejo v razredu. Izjema je ta, da lahko v času glavnega
odmora v primeru suhega vremena z zaščitno masko odidejo v atrij gimnazije ali na forum, kjer
se lahko zadržujejo posamično ali s sošolci iz istega razreda. Zbiranja z drugimi posamezniki in
skupinami naj ne bo. Zadrževanje ali sprehajanje po šolskih prostorih, razen v primeru, ko gredo
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na stranišče, ali do knjižnice, ni dovoljeno. Do nadaljnjega je glavni odmor skrajšan na 30 minut,
ob sredah pa na 45 minut. Iz tega razloga se tudi pouk končuje prej kot je običajno.
ŠOLSKA MALICA: Dopoldanska šolska malica poteka v matičnih učilnicah. Do nadaljnjega je na
voljo le suha malica. Po dva dežurna dijaka malico prevzameta v kuhinji na liniji, kjer bo že
razvrščena za posamezne oddelke. Malico v razredu prevzemajo le naročeni dijaki. Malico
morajo dijaki pojesti v svojem matičnem prostoru (učilnici) na mestu, kjer sicer sedijo. Dijaki naj
skrbijo za čistočo svojega prostora, zato naj si med malicanjem naredijo pogrinjek z brisačko
za enkratno uporabo. Pred hranjenjem in po njem naj si umijejo roke.
Za dijake, ki bivajo v dijaškem domu, so zagotovljeni vsi dnevni obroki, za ostale dijake pa je tudi
možnost naročila na kosilo.

11. UPORABA STRANIŠČNIH PROSTOROV
V stranišče dijaki odhajajo posamično in tam vzdržujejo higienski red in čistočo prostorov. Na
poti od učilnice do stranišča in v samih toaletnih prostorih je obvezna uporaba zaščitne maske
Straniščni prostori
Letnik
DEKLETA – 1. LETNIK

Dekliško stranišče v pritličju pri počivališču

DEKLETA – 2. LETNIK

Dekliško stranišče v 1. nadstropju zraven živega kotička

DEKLETA – 3. LETNIK

Dekliško stranišče v 1. nadstropju zraven počivališča Pomlad

DEKLETA – 4. LETNIK

Dekliško stranišče v 2. nadstropju pri počivališču

FANTJE – 1. IN 2. LETNIK

Fantovsko stranišče v pritličju pri počivališču

FANTJE – 3. IN 4. LETNIK

Fantovsko stranišče v 2. nadstropju pri počivališču

12. ŠOLSKA KNJIŽNICA
O načinu obratovanja šolske knjižnice, vračanju in naročanju gradiva so dijaki obveščeni v šoli,
protokol poslovanja knjižnice pa je naveden tudi pri vhodu v knjižnico.

Knjižnica-PROTOKO
L-21-22.docx

13. ŠOLSKI KROŽKI IN DRUGE OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti in druge dejavnosti po in ob pouku potekajo v skladu z odloki in priporočili.
Pri njihovem izvajanju je potrebno spoštovati pravilo obveznega nošenja maske in medosebne
razdalje minimalno 1,5 metra, ko gre za mešane skupine. Pri športnih, pevskih ali drugih
dejavnostih, kjer veljajo specifične okoliščine, se izvajajo zaščitni ukrepi v skladu s priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in navodili ravnatelja. V vsakem primeru se krožki in
druge dejavnosti lahko izvajajo v skladu z odloki in uradnimi navodili pristojnih organov.
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14. PROTOKOLI PRI PRIHAJANJU NA KOSILO IN PRI KOSILU
Na kosilo dijaki prihajajo po sledečem protokolu:
1.) Takoj po pouku (ob 13.56 oz. ob 14.01): Na kosilo gredo vsi prijavljeni dijaki, ki NE
BIVAJO v dijaškem domu. Dijaki so pozvani, da ko pojejo kosilo, takoj zapustijo
jedilnico.
2.) Od 14.15 naprej: Na kosilo odidejo dijaki, ki BIVAJO v dijaškem domu. Če niso vezani
na kakšen krožek, je priporočljivo, da pridejo še nekoliko kasneje, saj je možno kosilo
prevzeti do 15.00. Ob sredah lahko pridejo na kosilo ob 13.45.

15. OSTALA PRIPOROČILA IN NAPOTKI
Dijaki naj si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo,
še posebej če gre za dijake iz različnih oddelkov.
Dijaki naj se ne zadržujejo v mešanih skupinah oz. se ne družijo na funkcionalnem zemljišču
šole in v šolski stavbi (npr. na šolskem dvorišču, šolskem igrišču, šolskem parkirišču, na
hodnikih, garderobah, počivališčih, atrijih in drugih prostorih znotraj in zunaj šolske stavbe).
V dopoldanskem času, ko poteka pouk, se ne odhaja v dijaški dom oz. v sobe v dijaškem domu.
Odstranjene obrazne maske za enkratno uporabo se morajo odvreči samo v za to določene
koše, ki so nameščeni pri izhodih iz šolske stavbe. Za shranjevanje tekstilnih mask za večkratno
uporabo naj imajo dijaki svoje vrečice.

16. ZADOLŽITVE IN ODGOVORNOSTI
Za izvajanje protokolov za organizacijo dela in upoštevanje vseh napotkov je odgovoren vsak
posameznik v šoli. Učitelji in ostali zaposleni imajo pri tem še posebno odgovornost, da z
zgledom spoštujejo navodila, seznanijo z njimi dijake ter skrbijo za njihovo izvajanje tudi z
opozarjanjem v primeru kršitev.

17. RAVNANJE V PRIMERU SUMA OZ. POTRJENEGA SUMA
Šola bo v takšnih primerih ravnala v skladu z navodili in smernicami iz 4. poglavja publikacije
Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 Modeli in
priporočila (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, 2021), v skladu z aktualnimi navodili za odzivanje
na potrjen primer okužbe v šoli, objavljenimi na spletni strani NIJZ ter na podlagi svetovanja
dežurne epidemiološke službe na NIJZ.

18. OBVEZEN POGOJ PCT ZA PRISOTNOST V ŠOLI IN SAMOTESTIRANJE DIJAKOV
V skladu z odlokom in njegovo dopolnitvijo (Uradni list št. 174/2021 in 177/2021), okrožnico
Ministrstva za izobraževanje (št. 603-1/2021/74) in Protokolom za samotestiranje dijakov (št.
187-399/2020/256) velja, da so del dopolnjenega Hišnega reda od 17. 11. 2021 do preklica tudi
določila Protokola samotestiranja na SARS-COV-2 za dijake Škofijske klasične gimnazije, ki ne
izpolnjujejo pogoja PCT (št. 603291_GIM-77/2021/1), po katerih velja, da je pogoj za prisotnost
dijakov v šoli pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela z njimi izpolnjevanje pogoja PCT v
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skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo
boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 174/2021 in 177/2021) in drugimi nadaljnjimi Odloki in
določbami, ki se nanašajo na pogoje zbiranja v šolah.

19. PRILOGE
SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI
Za zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS-CoV-2 je
potrebno zagotoviti primerne pogoje ter jih seznaniti in doseči izvajanje vseh splošnih higienskih
ukrepov:
• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim
razkužilom za roke. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Možno je
uporabljati tudi alkoholne razkužilne robčke (70%). Sredstva za čiščenje/razkuževanje
površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
• Umivanje ali razkuževanje rok je priporočljivo 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.

•

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

•

Odsvetujemo zbiranja v skupinah na celotnem območju šole oziroma dijaškega
doma.
• 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.
• Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki uri in tudi v času
pouka
•

Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po
telefonu ali preko računalniške povezave.

MATERIALI NA SPLETNI STRANI NIJZ
Za mladostnike:
• https://www.nijz.si/sl/otroci-in-mladostniki-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
• https://zdaj.net/
• https://zdaj.net/kategorija/koronavirus-otroci-in-mladostniki/
• https://www.tosemjaz.net/clanki/epidemija-koronavirusa/
Ostali materiali:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva
Ljubljana Šentvid, 30. 8. 2021, dopolnjen 15. 11. 2021, št. dokumenta: 603291_GIM-78/2021/1.
Simon Feštanj, ravnatelj Škofijske klasične gimnazije
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