
DOPOLNITEV Hišnega reda GJV Idrija z dne 8. 3. 2021 
 

Ta navodila so priloga h hišnemu redu Gimnazije Jurija Vege Idrija. Pripravljena so v skladu z novimi 

modeli in priporočili Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 

(MIZŠ, ZRSS in NIJZ avgust 2021). 

1. VSTOP V ŠOLO 

Vstop v šolo je dovoljen samo dijakom in zaposlenim. Vsem ostalim obiskovalcem je dovoljen le ob 

izpolnjevanju pogoja PCT in predhodni najavi tako, da ga zaposleni GJV Idrija pričaka na zadnjem vhodu 

ter pospremi v dogovorjeni prostor. Starši in drugi obiskovalci svoj prihod najavijo en dan prej na 

elektronske naslove zaposlenih. V izjemnih primerih svoj prihod najavijo tajništvu na 05 37 26 800. Šola 

mora skrbeti za obvezno evidentiranje obiskovalcev ter zagotoviti spremstvo predstavnika šole. 

Evidenca se hrani v tajništvu šole.  

Vse osebe, ki vstopajo v prostore GJV Idrija, morajo izpolnjevati PCT pogoj. Pred vstopom se morajo 

seznaniti z navodili glede higiene rok in kašlja, izobešenimi na vhodnih vratih, ter si razkužiti roke. Vstop 

v šolo je dovoljen samo z obrazno masko. Nošnja maske je obvezna ves čas zadrževanja v prostorih 

šole. Dijaki si morajo maske priskrbeti sami. PCT pogoj morajo predložiti v tajništvu šole ali pooblaščeni 

osebi za preverjanje PCT pogoja. 

 

2. VHOD 

Za dijake in zaposlene ter obiskovalce GJV Idrija sta predvidena v prostorih gimnazije zadnji in glavni 

vhod, za poklicno šolo glavni vhod. Vse osebe vstopajo v prostore šole posamično. Dijaki 1. in 2. letnika 

na gimnaziji vstopajo skozi glavni vhod, dijaki višjih letnikov skozi zadnji vhod. Vsi prostori šole bodo 

enkrat dnevno temeljito počiščeni in dezinficirani. Sanitarije, kljuje vrat in ograje bodo dezinficirani 

tudi po glavnem odmoru.  

 

3. GARDEROBNE OMARICE 

Dijaki lahko uporabljajo garderobne omarice samo za hranjene športne oprem in delovne obleke.  

Preobujejo se v učilnicah. Ves čas morajo nositi obrazne maske ter skrbeti za socialno distanco ter se v 

garderobah zadrževati kar najmanj časa.  

 

4. GIBANJE PO ŠOLI 

Pri gibanju po šoli morajo vsi, ki vstopajo v šolo, upoštevati socialno distanco ter se držati desnega 

pravila – po hodnikih in stopnicah so nalepljene oznake, ki dijake opozarjajo na smer hoje in 

vzdrževanje razdalje. Vsi se gibljejo po desni stran hodnika, stopnišča. Učilnice bodo stalno odklenjene, 

zato lahko dijaki takoj vstopajo v učilnice in se usedejo na svoje mesto.  

 

5. POUK 

Pouk poteka v matičnih učilnicah. Dijaki učilnic ne smejo zapuščati niti v času odmorov, razen za 

potrebe WC ali zaradi organizacije pouka. 



V vseh učilnicah so nameščena razkužila. Dijaki si morajo ob prihodu obvezno razkužiti ali temeljito 

umiti roke. Tudi med odmori in po malici je obvezna skrb za higieno rok.  

Dijaki si med poukom ne smejo izposojati šolskih potrebščin, opreme in drugih pripomočkov oz. jih 

pred uporabo obvezno razkužijo. Računalnik na katedru praviloma uporablja samo učitelj.  

V vseh odmorih je treba poskrbeti za intenzivno zračenje prostorov. Zračenje se izvaja med vsemi 

petminutnimi odmori in kolikor vremenske razmere dovoljujejo ves dan. 

Za uporabo garderob v telovadnici učitelji pripravijo razpored.  

V primerih, ko pouk poteka v specialnih učilnicah (informatika, športna vzgoja, …) mora učitelj pred 

vstopom skrbeti za dosledno higieno rok. Ko posamezna skupina zapusti prostore (učilnico, 

garderobe…) mora učitelj poskrbeti za dezinfekcijo površin. To pravilo velja tudi za uporabo vse druge 

opreme (laboratorijska, orodje, strojna oprema, športna,…).  

V primeru interesnih dejavnosti in OIV naj se dijaki različnih razredov ne mešajo med seboj in naj 

uporabljajo maske. 

 

6. IZBIRNI PREDMETI 

Pri izbirnih predmetih se srečujejo dijaki obeh paralelk. V takih primerih velja, da se dijaki a razreda 

usedejo na levo polovico razreda, dijaki b razreda pa na desno polovico razreda, gledano od katedra 

proti klopem. Pri ITS se oblikujejo stalni timi. Razdalja med obema polovicama mora biti najmanj 1, 5 

m. Tudi ko vsi sedijo, nosijo maske.  

 

7. SANITARIJE 

V sanitarije lahko naenkrat vstopa samo toliko oseb, kolikor je prostora. Vsi ostali na vstop v sanitarije 

čakajo v vrsti na hodniku in pri tem skrbijo za vzdrževanje socialne distance. Pred in po uporabi skrbijo 

za dosledno razkuževanje/umivanje rok. V sanitarijah si ni dovoljeno snemati obraznih mask. Po 

glavnem odmoru šola poskrbi za razkuževanje sanitarij.  

 

8. KNJIŽNICA 

Vstop v knjižnico je dovoljen le z uporabo obraznih mask. V knjižnico lahko vstopata največ dve osebi 

istočasno. Vsi ostali čakajo v vrsti na hodniku in skrbijo za vzdrževanje socialne distance.  

 

9. ZUNANJE POVRŠINE ŠOLE 

Vsi, ki se nahajajo na zunanjih površinah šole (plato za in pred šolo), morajo prav tako upoštevati 

socialno distanco 2 m.  Uporaba mask ob upoštevanju distance ni potrebna. Če socialne distance 2 m 

ni mogoče zagotoviti, je uporaba mask obvezna tudi na odprtih prostorih šole.  

 

10. ŠOLSKI PREVOZI 



Dijaki morajo pri prihodu v šolo upoštevati navodila izvajalcev javnega prevoza. V času šolskih ekskurzij 

morajo dijaki ves čas prevoza nositi obrazne maske. Če so v avtobusu dijaki dveh oddelkov, se v prvo 

polovico avtobusa usedejo dijaki a oddelka, v drugo pa dijaki b oddelka. Če je mogoče, je treba 

poskrbeti za ločena vhoda in distanco med razredoma. 

 

11. GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

Govorilne ure in roditeljski sestanki naj potekajo na daljavo oz. po telefonu. Le izjemoma lahko 

potekajo v šoli ob upoštevanju pogoja PCT in vseh higienskih ukrepov. 

 

12. POSTOPEK V PRIMERU, DA ZBOLI DIJAK ALI ZAPOSLENI  

V primeru, da dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal zboli v času pouka, se umakne v 

izolacijo v prostore tajništva (bivša pisarna pomočnice) ter o tem obvesti enega od zaposlenih. Dijaka 

se napoti domov ali počaka starše oz. skrbnike. V tem primeru dijak počaka v izolacijskem prostoru. V 

času čakanja na prihod staršev dijak nosi obrazno masko, če je to možno. Šola poskrbi, da dijak 

uporablja samo ene sanitarne prostore – WC za invalide v kleti. 

Osebje šole, ki je v tem času v stiku z dijakom, nosi obrazno masko ter upošteva navodila o medsebojni 

razdalji ter higieni rok. Za pot domov ne sme uporabiti javnega prevoza.  Šola (ali dijak) o tem obvesti 

starše ali skrbnike, ki kontaktirajo zdravstveno službo. V primeru potrjene okužbe zdravnik ali pristojni 

laboratorij obvesti območnega epidemiologa, ki vzpostavi stik z vodstvom šole, izvede epidemiološko 

raziskavo ter predlaga nadaljnje ukrepe (dezinfekcija prostorov, karantena posamezne skupine 

dijakov…). Ravnatelj ukrepa v skladu z navodili območnega infektologa ter obvesti MIZŠ.  Če se zgodi, 

da ima šola prej informacijo o primeru covid-19 v šoli, se posvetuje z območnim epidemiologom. 

V primeru, da zboli zaposleni z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta, 

pokliče osebnega zdravnika ter o tem obvesti vodstvo šole. V primeru potrjene okužbe so vsi postopki 

enaki kot v primeru, ko zboli dijak. 

Vse prostore, v katerih se je gibal oboleli, se temeljito prezrači, očisti ter razkuži predvsem površine, ki 

se jih je dotikal (kljuke, pipe, WC splakovalnik…). 

 

13. KARANTENA SKUPINE DIJAKOV 

Če je v skupini ali oddelku potrjena okužba  s covid-19, epidemiološka služba opravi oceno tveganja ter 

na tej podlagi za skupino oseb, ki so imeli z okuženim tesne stike, predlaga karanteno ter o tem obvesti 

dijake. Odločbo o karanteni pošlje po pošti Ministrstvo za zdravje ali jim jo vroči policija.  

 

 

Idrija, 30. 8. 2021 

 


