
 Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana  

 

 

NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI OD 1. SEPTEMBRA 2020  

  

 

NAVODILO ZA DIJAKE  

 

 

VSTOP V ŠOLO 

 

POGOJI ZA VSTOP V ŠOLO 

1. V šolo vstopajo le zdravi dijaki (brez znakov akutnih okužb dihal in povišane 

telesne temperature). 

2. Obvezna uporaba lastne zaščitne maske, razkuževanje rok in upoštevanje vseh 

higienskih priporočil NIJZ-a. 

3. Dijaki v primeru suma na okužbe s koronavirusom naj ostanejo doma, obvestijo 

osebnega zdravnika in razrednika. 

 

 

NAČIN VSTOPA V ŠOLO 

1. Dijaki vstopajo v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča.  

2. Pred vstopom si dijaki nadenejo lastno zaščitno masko, razkužijo si roke. 

3. Dijaki v šolo vstopajo posamično, pri tem zagotavljajo 1,5 - 2 metrsko varnostno 

razdaljo. Dijaki gredo do učilnic po najkrajši poti do učilnic pri tem se ne ustavljajo 

in ne družijo.  

 

VEDENJE ZNOTRAJ ŠOLSKIH PROSTOROV 

 

VEDENJE NA ŠOLSKIH HODNIKIH 

1. Dijaki morajo v vseh šolskih prostorih, razen v matični učilnici, uporabljati zaščitne 

maske. 

2. Dijaki gredo do učilnic po najkrajši poti. 

3. Na hodnikih se dijaki ne ustavljajo, ne zadržujejo in ne družijo. 

4. Pri gibanju po šolskih hodnikih upoštevajo varnostno razdaljo. 

5. Pri srečevanju z ostalimi uporabniki šolskih hodnikov velja pravilo desnega.  

 

 

 

 

 



POUK V UČILNICAH ENEGA ODELKA 

1. Pri vstopu in izstopu iz učilnice si morajo dijaki razkužiti roke.  

2. V učilnici, kjer so navzoči le dijaki enega razreda, ni potrebna uporaba zaščitnih 

mask. 

3. Dijaki v učilnici sedijo ves čas na istem mestu. Sedežni red naj določi razrednik in 

ga objavi na vidnem mestu v učilnici. 

4. Dijaki s  seboj prinesejo pripomočke, ki jih bodo potrebovali za pouk. Posojanje in 

izmenjava šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med dijaki ni 

dovoljena. 

5. Garderobo in šolske potrebščine imajo dijaki ves čas pri sebi.  

6. Zapuščanje učilnic je dovoljeno le ob uporabi zaščitne maske zaradi pouka v drugih 

učilnicah, obiska šolske knjižnice ali posamičnega odhoda dijaka na stranišče oz. s 

posebnim dovoljenjem učitelja. 

 

POUK V UČILNICAH MEŠANIH ODDELKOV (ZDRUŽEVANJE RAZREDOV) 

1. Pri pouku v učilnicah mešanih oddelkov morajo dijaki obvezno uporabljati zaščitno 

masko in ohranjati zadostno medosebno razdaljo do dijakov drugega oddelka. 

2. Dijaki v učilnici z mešanimi oddelki sedijo ves čas na istem mestu. Dijaki 

posameznega oddelka naj sedijo ločeno od dijakov drugih oddelkov. 

3. Ostala pravila veljajo kot pri pouku v učilnici enega oddelka. 

 

 

POUK V SPECIALIZIRANIH UČILNICAH 

1. Pri vstopu in izstopu iz učilnice si morajo dijaki razkužiti roke.  

2. Po zaključku pouka v specializiranih učilnicah dijaki upoštevajo protokol uporabe 

prostora in opreme (razkuževanje opreme, zračenje prostorov). 

3. Ostala pravila veljajo kot pri pouku v učilnici enega oddelka. 

 

VEDENJE V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

1. Pri vstopu in izstopu iz šolske knjižnice si morajo dijaki razkužiti roke.  

2. Uporaba zaščitne maske je v šolski knjižnici obvezna.  

3. Obiskovalci morajo v prostorih šolske knjižnice upoštevati ustrezno medosebno 

razdaljo (1,5 – 2 metra). 

4. V šolski knjižnici se obiskovalci vedejo v skladu s protokolom delovanja šolske 

knjižnice v razmerah covid-19. 

 

 

 

 



VEDENJE V ODMORIH 

 

1. Dijaki v odmorih praviloma učilnic ne zapuščajo.   

2. V času odmora so reditelji zadolženi za prezračevanje učilnic. 

3. Gibanje dijakov znotraj učilnic naj poteka ob upoštevanju varnostne razdalje in ob 

minimalnih medosebnih stikih. 

 

 

VEDENJE V ČASU ŠOLSKE MALICE 

 

1. Dijaki bodo imeli malico v času glavnega odmora v učilnici.   

2. Pred malico si dijaki umijejo ali razkužijo roke.  

3. Reditelji odidejo po šolsko malico v času četrte šolske ure po naslednjem urniku: 

 reditelji iz učilnic 125, 126 in 127 ob 10.50 

 reditelji iz učilnic 121, 123, 027 in 028 ob 11.00 

 reditelji iz učilnic 102, 103, 104 in 105 ob 11.05 

 reditelji iz učilnic UBIO in UKEM ob 11.10 

4. Po končani malici reditelji pospravijo učilnico in ostanke šolske malice odložijo pred 

učilnico.  

 

VEDENJE V SANITARIJAH  

 

1. Pri uporabi upoštevajo medosebno razdaljo 1,5–2 metra. Priporočamo, da dijaki pri 

vstopu v WC vrata odpirajo s komolcem oziroma s pomočjo čiste papirnate brisače. 

Po uporabi si temeljito umijejo in razkužijo roke in takoj odidejo nazaj v učilnico.    

2. Dijaki uporabljajo sanitarije po naslednjem razporedu: 

 dijaki iz oddelkov 2. A, 3. A,  4. B in 5. A, sanitarije v 1. nadstropju, številka 

prostora 131 in 132, 

 dijaki iz oddelkov 1. B, 2. C in 3. B, sanitarije v pritličju, številka prostora 40 in 

41, 

 dijaki iz učilnic 1. A, 2. B, 4. A in 4. C, sanitarije v 1. nadstropju, številka 

prostora 139 in 140, 

 dijaki iz oddelkov 1. C in 3. C, sanitarije v pritličju, številka prostora 46 in 47. 

 

RAVANANJE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM ZNOTRAJ ŠOLE 

1. Dijak mora ob nenadnem pojavu bolezenskih znakov takoj obvestiti prvega učitelja 

znotraj razreda v katerem poteka pouk njegovega oddelka. 

 

 



ODHOD IZ ŠOLE   

1. Takoj po končanem pouku dijaki zapustijo prostore šole,  izstopajo posamično in pri 

tem še vedno ohranjajo medosebno razdaljo.  

2. Masko dijaki previdno snamejo in zavržejo šele pri izhodu v za to pripravljen koš.   

3. Zadrževanje v skupinah oz. druženje pri zapuščanju šole v šolski okolici ni dovoljeno.  

 

 

 

 

 

NAVODILO ZA STARŠE IN ZUNANJE OBISKOVALCE  

 

VSTOP V ŠOLO STARŠEV IN OBISKOVALCEV  

 

POGOJI ZA VSTOP V ŠOLO  

 

1. Starši in zunanji obiskovalci lahko vstopajo v šolo le izjemoma, z utemeljenim 

razlogom, po obvezni predhodni najavi v skladu z navodili šole.  

2. Vstopajo lahko le zdravi obiskovalci in starši  (brez znakov akutnih okužb dihal in 

povišane telesne temperature). 

3. Za starše in obiskovalce je obvezna uporaba lastne zaščitne maske, 

razkuževanje rok in upoštevanje vseh higienskih priporočil NIJZ-a. 

 

 

NAČIN VSTOPA V ŠOLO 

1. Obiskovalci in starši vstopajo v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča.  

2. Pred vstopom si obiskovalci in starši nadenejo lastno zaščitno masko in si razkužijo 

roke. 

3. Obiskovalci in starši v šolo vstopajo posamično, pri tem zagotavljajo 1,5 - 2 metrsko 

varnostno razdaljo.  

4. Šola bo obiskovalce in starše evidentirala in jim zagotovila spremstvo.  

5. Uporaba maske je v šolskih prostorih v času obiska obvezna. 

 

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

1. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo preko računalnika ali 

videopovezav oziroma po telefonu. 


