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NAMEN 

Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva 

koronavirusa na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove 
zaposlene in udeležence ter splošno javnost.  

 
Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je 

njegov najpomembnejši del  in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje 
in izvajanje proces  zagotavlja: 

 

zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči  korona 
virus na vzgojno-izobraževalno delo,  

aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-
izobraževalnega procesa,  

učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje 
komunikaci-je (starši, lokalna skupnost, ministrstvo, javnost),  

zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
večjo zdravstveno varnost in osveščenost. 

 
Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima vzgojno-izobraževalni zavod 

predvidene vse vire in potrebne informacije za delo v kriznih razmerah 
pojavljanja  koronaviru-sa. 

VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA 

Vsak vzgojno-izobraževalni zavod potrebuje za pripravo in izvajanje načrta: 
 

delovno koordinacijsko skupino oz. zadolženo osebo, ki ob stalnem 
dopolnjevanju načrta skrbi tudi za koordinacijo aktivnosti v času korona 

virusa , 
razpored zadolžitev in odgovornosti, ki morajo biti dogovorjene z vodstvom 

zavoda in zabeležene ter transparentno posredovane vsem zaposlenim, 
imena članov skupine in ravnatelja oziroma direktorja z vsemi naslovi 

kontaktov, ki omogočajo dosegljivost  

VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA 

Sestava delovno koordinacijske skupine: 

 
Ravnateljica:  ŠPELA ŠKOF URH, spela.skof-urh@gmoste.si, tel. 041 380 

045  in člani: 
 

 Marjetka Pohole, prof. mat, marjetka.pohole@gmoste.si, 
 Nataša Pavlina Skaza, prof. bio, natasa.skaza.pavlina@gmoste.si, 

 Vladimira Krajnik, prof. zgo in soc, vladimira.krajnik@gmoste.si. 
 

Zadolžena oseba, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi tudi za 
koordinacijo ak-tivnosti v času koronavirusa, je: 
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 NATAŠA PAVLINA, prof. bio, gsm. 051 353 805        

 
Koordinacijska skupina se bo sestajala glede na situacijo v zavodu in 

usklajevala delovni proces glede na načrt zagotavljanja kontinuiranega dela 
v vzgojno-izobraževalnih zavodih v času korona virusa ter obveščala vsaj 

enkrat tedensko ali pa pogosteje vse delavce zavoda. Njena naloga bo tudi 
nadzor nad izvajanjem priporočil NIJZ na Gimnaziji Moste v času epidemije 

Covid-19. 
 

Vse delavce zavoda bo že pred izbruhom koronavirusa   seznanila z načrtom 
na konferenci celotnega kolektiva. 

 
V primeru izbruha koronavirusa in predvidenih ukrepih bo obvestila tudi:  

 
Ministrstvo za šolstvo – Sektor za srednje šole 01 – 400-52-99NIJZ, +386 

1 2441 400, info@nijz.si 

  

OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA 

ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI DEL NAČRTA 

Pomembni ljudje, ki so nepogrešljivi za zagotavljanje kontinui-tete dela 
v zavodu 

Za kontinuiteto dela zavoda so nepogrešljivi: vodstvo, strokovni delavci, 

čistilke (zagotavljanje čistoče v prostorih). 

Usposobljenost nadomestnega kadra med zaposlenimi 

Usposobljenost nadomestnega kadra, ki lahko z dovolj znanja zapolnijo 
možne od-sotnosti in zagotavljanje izvajanja načrta v primeru večje 

odsotnosti zaposlenih 
 

Nadomeščanje v primeru odsotnosti bo sledeče: 
 

V primeru odsotnosti posameznih  delavcev bo nadomeščal tisti, ki bo imel 
prosto uro. Glede na to, da vsi delavci niso polno zaposleni, bomo v večji 

meri aktivirali le te in  laborante, svetovalne delavce. Nekatere od  
dejavnosti se po potrebi v akutnem času ne bodo izvajale. 

 

V primeru večje odsotnosti strokovnih delavcev, bo potrebno tudi prilagoditi 
urnik oz. združevati oddelke. 

 
V primeru, ko nadomeščanja ne bi bilo mogoče zagotoviti, se organizira 

zaposlitev na domu.  
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Vsi zaposleni, ki spadajo v rizično skupino ob možnosti okužbe s korona 

virusom, bodo pozvani, da se javijo odgovorni koordinatorki Nataši Pavlina 

Skaza. 

Možnost rekrutiranja študentov, volunterjev 

Pomoč bomo poiskali tudi pri študentih – absolventih in nezaposlenih  

delavcih. 

DELOVNI PROCES 

Identifikacija ključnih in nepogrešljivih aktivnosti za zago-tavljanje 
normalnega  vzgojno-izobraževalnega procesa 

 Nenehno upoštevanje higienskih predpisov in dogovorov, 
 dnevno spremljanje izostankov in vzrokov zanje, 

 takojšnje informiranje dijakov, staršev in delavcev šole o 
spremembah pri širjenju virusa, 

 takojšnje informormiranje zaposlenih, dijakov in starše v primeru 

oku-žene osebe na šoli.  

Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti ob šir-jenju 
koronavirusa, postopek sprejemanja odločitev za zmanj-šanje obsega 
dela, kdo in kdaj 

V primeru izbruha koronavirusa se ne bodo izvajale interesne in 

nadstandardne dejavnosti. Izvajal se bo le pouk po obveznem predmetniku. 
 

Odločitev o neizvajanju dejavnosti poleg rednega pouka bo sprejela 
koordinacijska skupina po analizi odsotnosti dijakov in strokovnih delavcev.  

 
Ravno tako bo koordinacijska skupina po analizi odsotnosti dijakov in 

strokovnih delavcev odločila o zmanjšanju obsega rednega dela, vendar le 

v primeru, če ne bo možno zagotoviti ustreznega kadra za nemoten potek 
poučevanja oziroma če bo odsotnost dijakov nad 50 %.  

 
Koordinacijska skupina bo upoštevala vsa navodila glede delovanja vzgojnih 

zavo-dov (zaprtje šol, omejitve pouk) s strani NIJZ in s strani MIZŠ. 

Zagotavljanje alternativnih vzgojno-izobraževalnih postopkov 

V primeru večje odsotnosti dijakov bomo učno snov posredovali: 
 

preko spletnih učilnic in konzultacij, ki bi potekale po obstoječem urniku. 



 

Moste. Več kot gimnazija!                                               ID za DVD SI 79887520 Matična številka: 5048318000 TRR: 01100-

6030694218 

 

Gimnazija Moste  01 547 41 00 

Zaloška cesta 49  info@gmoste.si 

1000 Ljubljana  gimoste.si 

VARNOST IN LOGISTIKA 

Izvajanje higienskih ukrepov za zmanjševanje širjenja    

 Seznanitev zaposlenih z ukrepi za preprečevanje širjenja 

koronavirusa (higiena rok, higiena kašlja),  
 seznanitev dijakov z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, 

 spodbujanje dijakov in zaposlenih k umivanju rok in higieni kašlja, 

kihanja, 
 vsi umivalniki so opremljeni s tekočim milom in papirnatimi brisačami, 

 ob umivalnike se namesti plakate z navodili za pravilno umivanje rok,  
 razrede in prostore, kjer se dijaki zadržujejo, se pogosto prezračuje, 

 za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in 
detergente ter čisti na način in po postopku, ki je že vpeljan v zavodu, 

 dopoldanska  čistilka   sproti čisti in razkužuje sanitarije in kljuke ter 
pipe.  

Zagotavljanje prostora za osamitev obolele osebe v času izva-janja 

vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, protokol dostopa do obolelih 

V primeru, da bo strokovni delavec opazil znake obolenja, ki bi lahko kazali 
na koro-navirus, ga bo odpeljal v tajništvo ter poklical starše. Dijak bo 

starše počakal na do-ločenem prostoru.  

Protokol dostopa do objektov 

V primeru povečane obolelosti za koronavirusom v kraju bo šola zaklenjena. 
Dostop v šolo bo možen po predhodni najavi.  

FINANCE 

Zaradi povečane porabe tekočega mila in papirnatih brisač ter tudi 

nadomeščanja odsotnih delavcev se bo povečal tudi strošek iz postavke 
materialni stroški in nado-meščanje. Stroški sanitarnega materiala  se bodo 

predvidoma povečali za 100%.  

KOMUNIKACIJSKA IZHODIŠČA 

Ob širjenju koronavirusa zelo pogosto nastopi povečana zaskrbljenost in 
prisotnost strahu med zaposlenimi, zato bo koordinacijska skupina 

obveščala vsaj enkrat te-densko vse delavce zavoda.  
 

Obveščanje zaposlenih in drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega 

procesa: staršev otrok in dijakov: 
 

Seznanitev vseh zaposlenih o značilnostih koronavirusa, o preventivnih 
ukrepih in seznanitev z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih v času koronavirusa (oglasna deska v 
zbornici, elek-tronska pošta, po potrebi konferenca). 
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Vsi zaposleni in dijaki bodo pozvani, da spremljajo uradne informacije na 

spletni strani NIJZ in ravnajo v skladu z uradnimi navodili. 

 
Seznanitev vseh dijakov o značilnostih koronavirusa, o preventivnih ukrepih 

in seznanitev z načrtom zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno-
izobraževalnih zavodih v času korona virusa (razredne ure, ure pouka). 

 
Seznanitev staršev preko e-pošte s stanjem na šoli  v primeru okužene 

osebe na šoli. 
 

Seznanitev  sveta staršev in sveta šole preko e-pošte s stanjem na šoli  v 
primeru okužene osebe na šoli(dopisna seja sveta staršev, sveta šole). 

 
Sprotno, zgodnje obveščanje vseh zaposlenih o spremembah situacije.  

NAVODILA ZA IZVAJANJE PRIPOROČIL NIJZ ZA ČAS 
EPIDEMIJE COVID-19  

UVOD 

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 
kapljič-nega 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 odgo-vornost prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni. 

 
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 dosledno 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. 
Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. 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. 
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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. 
 

Odsvetujemo dotikanje 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. 

 
Upoštevajmo pravilno higieno 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 dnevno temeljito prezračimo, priporočamo po vsaki 

uri (na stežaj odprta okna). 
 

Razen dijakov in strokovnih delavcev šole naj v objekt šole ne vstopa nihče, 
eventualno najavljena oseba pa obvezno v spremstvu predstavnika šole in 

z obrazno masko. 
 

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

 
Pri vseh sestankih prednostno svetujemo organizacijo video sestankov. 

 
Ne izvajajo se dogodki, ki niso neposredno povezani s poukom (npr. 

koncerti, proslave, razstave, literarni večeri) 

ZAŠČITNA OPREMA 

Vsi zaposleni in dijaki v šoli nosijo obrazne zaščitne maske ter upoštevajo 

pravilni način nošenja ter snemanja mask. Dijaki jo lahko, ko sedijo pri 
pouku oziroma opravljajo maturo in je zagotovljena varna razdalja, 

odložijo. V primeru, da se dijaku približa profesor ali drugi dijak na manj 
kot 1,5 do 2 metra, si nadene masko (npr. ko profesor pobira izpitne pole). 

Enako velja za ostale delavce šole. 
 

Pred uporabo ter po odstranitvi maske naj si temeljito umijejo ali razkužijo 
roke.  Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj 

se je osebe ne dotikajo. Masko je treba občasno zamenjati, na 2 do 3 ure. 

PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD IZ ŠOLE 

Dijake pred prihodom v šolo po e-pošti obvestimo o organizaciji pouka, 
npr.: 
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 o učilnici, v kateri bodo imeli v tem času pouk/priprave na maturo, 

 o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19 (postopki pred 
vstopom v razred, ne druženje oz. vzdrževanje varne razdalje, 

ravnanje z garderobo…); 
 o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. šolske potrebščine, malico, 

steklenič-ke,…). 
 

Pri vhodu v šolo pooblaščeni delavec preverja, ali imajo vsi, ki prihajajo, 
maske. Tistim, ki so brez ali jih nimajo dovolj za čas trajanja pouka oziroma 

izpitov, jih razdeli. Vse tudi opozori, da si je potrebno razkužiti roke z 
razkužilom, ki bo pri vhodu - v avli. 

 
Iz šole dijaki in zaposleni odhajajo tako, da ohranjajo 1,5 do 2 metrsko 

medosebno razdaljo. 
 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred 

vhodom v šolo ni dovoljeno. 

UČILNICA 

Pred začetkom pouka je potrebno učilnice temeljito prezračiti. Vrata učilnice 
bodo odprta do začetka pouka/mature, tako da je čim manj dotikov kljuke. 

Čistilke skrbijo za razkuževanje kljuk, lahko pa to storijo tudi zaposleni ali 
dijaki z razkužilom. Razen razkužila za površine (kljuke, mize…) je v vsaki 

učilnici tudi razkužilo za roke in ustrezna infografika z navodili za 
preprečevanje okužbe. 

 
Vsakemu razredu oziroma učni skupini je za čas trajanja epidemije COVID-

19 praviloma dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekalo čim več 
pouka. 

 
Vse površine, ki se jih dijaki dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza, 

ekran…), se po uporabi razkužijo. 

 
Svetujemo, da si dijaki šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne 

izmenjujejo in ne izposojajo. Vsak dan pred pričetkom pouka se učilnice 
temeljito prezrači (vsa okna v učilnici odprta na stežaj), nato pa se izvajanje 

pouka prilagodi na način, ki omogoča redno prezračevanje prostorov na 
vsako uro. Za to poskrbijo učitelji. 

Oblikovanje učnih skupin 

Iz enega razreda se oblikujejo manjše učne skupine. Praviloma se iz enega 

razreda oblikujeta dve učni skupini, tako da je v učni skupini do 15 dijakov. 
Če je v razredu izjemno malo dijakov (npr. 20), je možno, da se razred ne 

razdeli v dve učni skupini. Se pa v tem primeru pouk izvaja v večji učilnici, 



 

Moste. Več kot gimnazija!                                               ID za DVD SI 79887520 Matična številka: 5048318000 TRR: 01100-

6030694218 

 

Gimnazija Moste  01 547 41 00 

Zaloška cesta 49  info@gmoste.si 

1000 Ljubljana  gimoste.si 

tako da se zagotovi primerna medosebna razdalja (v tem primeru vsaj 2 

metra). 

ZBORNICA, KABINETI, PROSTORI ZA SESTANKE 

Praviloma je v zbornici, kabinetih in drugih prostorih lahko največ toliko 

delavcev šole ter obiskovalcev, da se ohranja medosebna razdalja vsaj 1,5 
do 2 metra. Video konference imajo prednost pred klasičnimi sestanki. 

ODMORI, ŠOLSKA MALICA 

Šola za čas epidemije pripravi poseben urnik, glavnega odmora ni. Dijaki 

prinašajo malico s seboj. Med šolskimi odmori, vključno z odmorom za 
malico, dijaki ne zapuščajo učilnic. 

 
Pred malico naj si dijaki svojo klop obrišejo s papirnato brisačko za enkratno 

uporabo in razkužilom, ki bo v učilnici. 
 

Če dijaki nosijo maske, si jo v času malice s čistimi rokami odstranijo ter jo 
jo odvržejo v koš, namenjen za to vrsto odpadkov, če  je pralna, pa jo 

shranijo. Pred malico naj si roke ponovno razkužijo, po malici pa nadenejo 

ustrezno masko. Dijake se dosledno spodbuja k rednemu in pravilnemu 
umivanju rok (npr. po kiha-nju, kašljanju, pred in po malici itd.). 

DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA 

Morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira profesor, ki si je 

pred in po tem umil ali razkužil roke. Vrnjene/oddane pisne izdelke naj 
profesor pred popravljanjem vsaj 1 dan hrani na varnem mestu. Nasvet 

temelji na preživetju virusa na različnih površinah, razvidno iz opombe 1. 

SANITARIJE 

Okna sanitarij bodo praviloma odprta. Tudi v sanitarijah se mora ohranjati 
primerna medosebna razdalja. Vrata naj se po možnosti odpirajo s 

komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.  
 

V sanitarijah bo vedno na voljo milo in papirnate brisačke. V sanitarijah je 
nameščena ustrezna infografika z nasveti o umivanju rok. 

 

Skušajte se izogibati zastojem na poti v in iz stranišča. 

ČIŠČENJE IN UREJENOST PROSTOROV 

Pred ponovnim pričetkom pouka/mature  bo šola ustrezno očiščena s 
sredstvi, ki se jih sicer uporablja za čiščenje prostorov. 

 
V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in 

razkuževati.  Najmanj 1-krat dnevno je potrebno temeljito čiščenje 
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prostorov, kjer se nahajajo dijaki, profesorji in ostalo osebje. V prostorih, 

ki niso stalno v uporabi, se razkuži površine in predmete, ki se jih pogosteje 

dotika. 
 

Koši za smeti morajo biti izpraznjeni vsaj 1-krat na dan. Vreče v koših, v 
katere se odlagajo odstranjene maske, morajo biti ob odstranitvi zavezane, 

vložene še v eno vrečo in opremljene z datumom zaprtja. Na nedostopnem 
mestu naj bodo shranjene vsaj 72 ur. Po tem se lahko odstranijo med 

mešane odpadke. 
 

Površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala 
za luči…) naj se razkužijo večkrat dnevno. 

RIZIČNI DIJAKI/ZDRAVSTVENE OMEJITVE 

Za dijake iz skupine rizičnih oseb, ki bodo priprave na maturo opravljali na 

daljavo, bo gradivo za pripravo dosegljivo v spletni učilnici. 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-

19 NA ŠOLI 

Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti 
domov. Za pot domov ne bo uporabljal javnega prevoza, počakati bo moral 

starše ali skrbnike. Dijak bo v tem času nosil masko in bil izoliran od ostalih 
dijakov. Uporabljal bo samo določene sanitarije. 

 
Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo šolo. 

Šola o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko preiskavo. Z 
epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so 

bili v stiku z obolelim dijakom v času kužnosti doma, v šoli itd. Pričetek 
kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v 

času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter 
posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o 

karanteni. 
 

Če zboli profesor z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se ta umakne iz 

delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-
19 pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o primeru obvesti NIJZ, ki podobno 

začne z epidemiološko preiskavo. 
 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli dijak, profesor oziroma osebje s 
COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi 

temeljito prezrači. 
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POTEK DELA V ŠOLI V ČASU MATURE 2020 

NAVODILA ZA NADZORNE UČITELJE V ČASU PISNIH IZPITOV 

 Nadzorni učitelj prevzame in preveri prejeto gradivo (šifre, sedežne 
rede, zapisnike izpitov, vrečke za vračanje gradiva ter ovojnice z 

izpitnim gradivom). 
 Odpre vrata izpitnega prostora ob 8:30 (po navodilu Ric-a), da 

kandidati lahko vstopajo posamično, ob upoštevanju higienskih pravil 
(nošenje maske, razkuževanje rok). 

 Preveri identiteto kandidatov. 

 Preveri, če so se kandidati posedli v skladu s sedežnim redom in 
upoštevajoč predpisano medsebojno razdaljo. 

 Na tablo napiše čas trajanja posameznih delov izpita in čas odmora. 
 Razdeli izpitno gradivo (pri čemer dosledno upošteva higienska 

priporočila, nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok) in kandidate 
opozori na ravnanje s šiframi. 

 Kandidate seznani z izpitnim redom ter vrstami kršitev (uporabo 
nedovoljenih pripomočkov) in sankcijami, ki sledijo kršenju pravil 

maturitetnega izpitnega reda. 
 Kandidate seznani s splošnimi navodili o poteku izpita (zamude, 

prekinitve, predčasna oddaja pol). 
 Med trajanjem izpita se čim manj približuje dijakom (sprehaja po 

razredu). 
 Vodi zapisnik. 

 Po končanem delu izpita pobere izpitno gradivo in ga, ločeno od šifer, 

zapakira v vrečko za vračanje gradiva (pri čemer dosledno upošteva 
higienska priporočila, nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok). 

 Izpitno gradivo odnese tajniku mature in prevzame ovojnice za 
2.izpitno polo. V tem času ga v učilnici nadomesti oseba, ki izvaja 

dežurstvo na hodniku. 
 V odmoru med posameznimi deli izpita je v prostoru vedno prisotna 

nadzorna oseba, ki spremlja, če se dijaki ravnajo v skladu s priporočili 
NIJZ in poskrbi, da se učilnica temeljito prezrači. 

 Pred začetkom 2. izpitne pole razdeli nadzorni učitelj gradivo in 
opozori na ravnanje s šiframi.  

 Po končanem izpitu pobere izpitno gradivo in ga, ločeno od šifer, 
zapakira v vrečko za vračanje gradiva (pri čemer dosledno upošteva 

higienska priporočila, nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok). 
 Po končanem izpitu fotokopira zapisnik izpita in ga, skupaj z 

gradivom, izroči tajniku mature. 

NAVODILA ZA NADZORNE OSEBE NA HODNIKU V ČASU PISNIH 

IZPITOV 

Nadzorne osebe na hodniku: 
 usmerjajo dijake v izpitne prostore; 

 opozarjajo na upoštevanje priporočil NIJZ; 
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 spremljajo dijake od izpitnega prostora do WC-ja in nazaj;  

 nadomeščajo nadzornega učitelja v času njegove odsotnosti (med 

oddajo /menjavo izpitnega gradiva v času odmora ali v  drugih 
posebnih okoliščinah);  

 obveščajo tajnika ŠMK o morebitnih (tehničnih) zapletih. 

NAVODILA ZA KANDIDATE V ČASU PISNIH IZPITOV 

Navodila za kandidate ob vstopu v šolo 

KANDIDATI MORAJO OB STOPU V ŠOLO OBVEZNO NOSITI ALI SI NADETI 

ZAŠČITNO MASKO. V šolo vstopajo posamično, pri stranskem vhodu, 
upoštevajoč priporočeno medsebojno razdaljo (1,5 – 2m). Razkužilo je 

nameščeno ob vhodu in kandidati si morajo OB VSTOPU OBVEZNO 
RAZKUŽITI ROKE. Na vratih jih pričaka predstavnik šole in jih usmeri v 

telovadnico, kjer kandidati oddajo svoje stvari v polivinilasto vrečko, na 
katero učitelj z alkoholnim flomastrom zapiše številko (dijak si svojo 

številko zabeleži na listek, vrečko pa lahko prevzame po končanem izpitu). 
Kandidati nato po drugem stopnišču odidejo do učilnic, v katere so 

razporejeni za pisanje izpita. Na oglasni deski v pritličju šole lahko preverijo 
številko izpitnega prostora/učilnice, v katerem bodo opravljali pisni izpit. Pri 

hoji po šoli (srečevanju na hodnikih in stopniščih), se dijaki ves čas držijo 
desne strani, upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo in uporabljajo 

predpisana zaščitna sredstva (maske).  

Navodila ob vstopu v izpitni prostor 

Nadzorni učitelj odpre izpitni prostor za kandidate ob 8.30 (30 minut pred 
začetkom pisnega izpita). Kandidati v prostor vstopajo posamično, na 

predpisani medosebni razdalji ter z zaščitno masko. Ob vstopu si razkužijo 

roke ter se posedejo v skladu s sedežnim redom, ki je na vratih izpitnega 
prostora. Vrečke z malico odložijo na za to označeni prostor. 

Na klop na vidno mesto namestijo osebni dokument. 

Dovoljeni in nedovoljeni pripomočki v izpitnem prostoru 

Kandidatom je v izpitnem prostoru dovoljeno imeti:  
 

 nalivno pero ali kemični svinčnik ter rezervna pisala in  pripomočke, 
ki so s predmetnim izpitnim katalogom dovoljeni za posamezne 

predmete (npr. žepno računalo in pribor za načrtovanje za MAT, 
svinčnike in radirke ter dovoljene slovarje pri izpitu iz tujega jezika). 

Izposojanje pripomočkov zaradi možnosti prenosa okužbe ni 
dovoljeno. 

 maske (zadostno število, ki omogoča menjanje maske na 2-3 ure); 
 razkužilo za roke; 

 vrečko, v katero bodo odložili uporabljeno masko in jo po končanem 
izpitu odvrgli ali odnesli v pranje domov; 
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 plastenko ali steklenico s pitno vodo, s katere morajo biti odstranjene 

vse etikete imajo kandidati lahko pri sebi ves čas trajanja izpita; 

 prigrizke/malico, ki jo ob vstopu v izpitni prostor odložijo na označeno 
mesto in jo lahko pojedo med odmorom; 

 vremenskim razmeram primerna oblačila, ker bodo prostori pogosto 
prezračevani, zlasti med odmori, ko zapuščanje učilnic, razen zaradi 

odhoda na WC, ne bo dovoljeno. 
 

KANDIDATI V IZPITNEM PROSTORU NE SMEJO IMETI ur, telefonov in drugih 
elektronskih komunikacijskih naprav ter osebnih predmetov (torbe). Te 

predmete odložijo v posebno vrečko v telovadnici, ki jo prevzamejo po 
končanem izpitu. 

Navodila med pisanjem izpita 

Kandidatom v času pisanja, ko sedijo na svojem izpitnem prostoru, ni 

potrebno uporabljati zaščitnih mask, razen v času razdeljevanja in pobiranja 
izpitnega gradiva. 

 
Kandidati med pisanjem izpita sedijo v skladu s sedežnim redom in pravili 

o priporočeni medosebni razdalji, zato so v učilnice razvrščeni tako, da so 
zapolnjene 1., 3. in 5., v večjih učilnicah pa tudi 7. zaporedna vodoravna 

vrsta. 

 
V času pisanja kandidati upoštevajo navodila, ki so jih dobili od nadzornega 

učitelja pred začetkom izpita. 
 

V vsakem izpitnem prostoru je po en nadzorni učitelj, ki ni učitelj predmeta, 
katerega izpit se piše tisti dan. 

 
V prostoru, kjer piše kandidat s pisarjem (izpit iz matematike), je poleg 

pisarja še en nadzorni učitelj. 
 

Kandidat lahko, v skladu s pravili maturitetnega reda, izpit prekine zaradi 
odhoda na WC. V tem primeru ga nadzorni učitelj pospremi do vrat izpitnega 

prostora, kjer ga prevzame nadzorna oseba s hodnika, ki kandidata 
pospremi do toaletnega prostora. Kandidat si mora ob vsakem izhodu ali 

vstopu v izpitni prostor razkužiti roke ter nadeti zaščitno masko, ki jo 

obvezno uporablja tudi v WC-ju kot to narekujejo higienska priporočila. 

Navodila v času odmora med posameznimi deli izpita 

V času odmorov med posameznimi deli izpitov ni dovoljeno zapuščati 

učilnic; izjema je odhod na najbližji WC.  

 
Kandidati v učilnici pojedo malico, ki so jo prinesli s seboj, upoštevajoč  

higienska priporočila (razkuževanje mize, umivanje ali razkuževanje rok 
pred jedjo). 
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Navodila po končanem izpitu 

Po končanem izpitu kandidati prevzamejo vrečke z osebnimi predmeti v 
telovadnici. Ob prevzemu plastično vrečko odvržejo v temu namenjen 

zabojnik za odpadke. Kandidati nato čimprej zapustijo prostore šole ter si 
ob izhodu ponovno razkužijo roke. Šolo zapustijo skozi glavni vhod. 

 

Zadrževanje v prostorih ali na območju šole po poteku izpitov ni dovoljeno. 
 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK V PROSTORIH ŠOLE JE OBVEZNA DO 
TRENUTKA, KO KANDIDAT ZASEDE PROSTOR, KI MU JE BIL DOLOČEN S 

SEDEŽNIM REDOM, ALI LE-TEGA ZAPUSTI. 
 

UPORABA MASK ZA UČITELJE IN DIJAKE JE OBVEZNA TUDI MED 
RAZDELJEVANJEM IN POBIRANJEM IZPITNEGA GRADIVA. 

Zdravstvene omejitve 

Dijakom iz skupine rizičnih oseb svetujemo, da se o udeležbi na maturi 

posvetujejo z lečečim zdravnikom. V primeru udeležbe na maturi lahko 
izpite pišejo v posebnem prostoru, ločeni od ostalih kandidatov ali pa 

maturo opravljajo v jesenskem roku. 

NAVODILA ZA KANDIDATE V ČASU USTNIH IZPITOV 

Navodila za kandidate ob vstopu v šolo 

KANDIDATI MORAJO OB VSTOPU V ŠOLO OBVEZNO NOSITI ALI SI NADETI 

ZAŠČITNO MASKO. V šolo vstopajo posamično, pri glavnem vhodu, kjer jih 
sprejme varnostnik ali predstavnik šole, in sicer največ 15 minut pred 

začetkom priprave na ustni izpit. Razkužilo je nameščeno ob vhodu in 
kandidati si morajo OB VSTOPU V ŠOLO OBVEZNO RAZKUŽITI ROKE. Na 

oglasni deski šole lahko preverijo številko izpitnega prostora / učilnice, v 
katerem bodo opravljali ustni izpit. Nato se po najkrajši poti odpravijo do 

izpitnega prostora. 

 
Pri hoji po šoli (srečevanju na hodnikih in stopniščih), se dijaki ves čas držijo 

desne strani, upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo in uporabljajo 
predpisana zaščitna sredstva (maske). Zbiranje v šolskih prostorih ali na 

območju šole pred izpiti ni dovoljeno.  

Navodila za kandidate ob vstopu v izpitni prostor 

Kandidat vstopa v izpitni prostor samo na poziv predsednika izpitne 
komisije. Ob vstopu si razkuži roke in z osebnim dokumentom potrdi svojo 

identiteto predsedniku izpitne komisije. Predsednik izpitne komisije ga 
napoti na prostor, kjer so nameščeni listki za žrebanje številk izpitnih 

vprašanj. Kandidat si izbere en listek in pokaže številko predsedniku izpitne 
komisije, ki iz kompleta vprašanj izvleče vprašanje z izžrebano številko. 
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Kandidat preveri, če mu vprašanje ustreza. Postopek poteka na primerni 

razdalji; vprašanja so v rokah predsednika izpitne komisije. V primeru, da 

mu vprašanje ne ustreza, ga ima kandidat možnost enkrat zamenjati, zato 
sledi ponovni žreb številk. Predsednik izžrebano številko nadomesti z novo 

(enako), listek, ki ga je kandidat izžrebal, pa vsakokrat zavrže. Vprašanja, 
ki so bila porabljena, se izločijo iz kompleta vprašanj. 

Navodila za kandidate med pripravo na ustni izpit 

Kandidat med pripravo na ustni izpit, ki traja 15 minut (razen za kandidate, 

ki imajo podaljšan čas priprave) sedi v zadnjem delu učilnice. 
Med pripravo lahko kandidat odstrani zaščitno masko. Za pripravo, če je to 

potrebno, uporablja svoje pisalo, list za pripravo pa mu izroči predsednik 
izpitne komisije. 

Navodila za kandidate med potekom ustnega izpita 

Kandidat po izteku priprave na ustni izpit počaka na poziv predsednika 

izpitne komisije, preden pristopi k izpitu. Med potekom ustnega izpita 
morajo kandidat in člani komisije obvezno nositi zaščitno masko. 

Navodila za kandidate po končanem ustnem izpitu 

Po končanem ustnem izpitu kandidat vse gradivo vrne predsedniku izpitne 

komisije in v najkrajšem možnem času zapusti prostore šole. 
 

Tako kot ob vstopanju v učilnico tudi pri izstopu veljajo higienska priporočila 
razkuževanja rok. Vstop in izstop iz šole sta možna pri glavnem vhodu, v 

navzočnosti varnostnika ali predstavnika šole. Ob izhodu iz šole si kandidat 
ponovno razkuži roke. 

 
Zadrževanje v prostorih ali na območju šole po poteku izpitov ni dovoljeno. 

NAVODILA ZA RAVNANJE Z  IZPITNIM GRADIVOM 

Navodila za pripravo izpitnih vprašanj 

Učitelj izpraševalec odpre ovitek (komplet) z izpitnimi vprašanji, jih 
pregleda in po potrebi doda svoje vprašanje (velja samo za tuje jezike). 

Vsako vprašanje vloži v ločen plastični ovitek in jih, pri tujih jezikih, spne 
skupaj. 

Navodila za ravnanje z uporabljenim gradivom (vprašanji) 

Izpitno gradivo (vprašanja), ki so bila uporabljena, se po uporabi umaknejo 

iz kompleta izpitnih vprašanj. Predsednik izpitne komisije po vsakem 
kandidatu razkuži plastične ovitke, v katerih se nahajajo uporabljena izpitna 

vprašanja in jih izloči iz kompleta. 
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PRILOGE 

 Izjava polnoletnega dijaka 
 Izjava staršev za mladoletnega dijaka 

 Izjava zaposlenega 
 Izjava zaposlenega rizična skupina 

 Zdravstvene omejitve za dijake 
 Higienska priporočila za srednje šole in dijaške domove 

 Vse dodatne potrebne informacije in povezave so v Higienskih 

priporočilih NIJZ:https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-
virusom-sars-cov-2019. 

 
 

 
 

Ljubljana, 18. maj 2020    
                                                        Špela Škof Urh,ravnateljica 

 

https://www.gimoste.si/gim/images/datoteke/korona/Izjava%20polnoletnega%20dijaka%20pred%20vstopom%20v%20šolo.pdf
https://www.gimoste.si/gim/images/datoteke/korona/Izjava%20staršev%20mladoletnega%20dijaka%20pred%20vstopom%20v%20šolo.pdf
https://www.gimoste.si/gim/images/datoteke/korona/IZJAVA%20DELAVCA%20kovid%2019.pdf
https://www.gimoste.si/gim/images/datoteke/korona/IZJAVA%20DELAVCA_STATUS%20RIZIČNE%20SKUPINE%20_NEMOŽNOST%20DELA%20V%20SLUŽBI_06.05.2020.pdf
https://www.gimoste.si/gim/images/datoteke/korona/Zdravstvene%20omejitve%20za%20dijake.pdf
https://www.gimoste.si/gim/images/datoteke/korona/10018_Higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove%20za%20cas%20Covid%2019%20s%20prilogami%2007052020.pdf
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

