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Obvestilo dijakom o šolanju po modelu C od 8. 3. 2021 
ter povzetek zdravstveno-higienskih navodil 

 
 
Dragi dijakinje in dijaki! 
 
V ponedeljek, 8. 3. 2021, se torej po dolgem času snidemo v šoli v polovičnem obsegu.  
Dijaki zaključnih letnikov ter 1. f in 2. e boste v šoli stalno, ostali dijaki boste razdeljeni v dve 
skupini po naslednjem razporedu. 
 

1. Skupina od 8. 3. do 12. 3. 2021 

Program Oddelek NEM. (vn) ŠPAN. Vhod v šolo Učilnica 

Gimnazija 
1. a 

304 

 

Dijaki vstopate in 

odhajate izključno skozi 

glavni vhod. 

 

Sanitarije uporabljate v 

nadstropju vaše matične 

učilnice. 

 

 

207 

1. b 312 212 

Metalurški tehnik 1. c   201 

Ekonomski tehnik 1. č   204 

Trgovec 1. esk   211 

ET – pti 1. fsk   302 

Metalurški tehnik 2. c   311 

Ekonomski tehnik 2. č   314 

Trgovec 2. e   308 

Gimnazija 
4. a 

304 
 Dijaki vstopate in 

odhajate izključno skozi  

vhod telovadnice. 

Sanitarije uporabljate v 

nadstropju vaše matične 

učilnice. 

105 

4. b 312 106 

Metalurški tehnik 4. c   101 

Ekonomski tehnik 4. č M9 in M12 enako 310 

ET – pti 2. fsk   301 

 
2. Skupina od 15. 3. do 19. 3. 2021 

Program Oddelek NEM. (vn) ŠPAN. Vhod v šolo Učilnica 

ET – pti 1. fsk   

Dijaki vstopate in 

odhajate izključno skozi 

glavni vhod. 

 

Sanitarije uporabljate v 

nadstropju vaše matične 

učilnice. 

 

302 

Gimnazija 
2. a ITS 2 205, 212, 307 207 

2. b 304 312 212 

Trgovec 2. esk   308 

Gimnazija 
3. a ITS 3 205, 212, 307 311 

3. b 304 312 314 

Metalurški tehnik 3. c   201 

Ekonomski tehnik 3. č M2, M6: 305 in MU*  204 

Gimnazija 
4. a 

304 
 Dijaki vstopate in 

odhajate izključno skozi  

vhod telovadnice. 

Sanitarije uporabljate v 

nadstropju vaše matične 

učilnice. 

105 

4. b 312 106 

Metalurški tehnik 4. c M3 in M5 v MU* 101 

Ekonomski tehnik 4. č M9 in M12 enako 310 

ET – pti 2. fsk   301 
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Organizacija pouka 
 
Kot je razvidno iz tabel, bo pouk potekal v matičnih učilnicah, določena sta tudi vhod in 
lokacija uporabe sanitarij. 

− Prvi dan (v prvem oziroma v drugem tednu) dijaki nižjih letnikov pričnete s poukom ob 
7.50 (0. ura odpade) in imate prvi dve uri srečanje z razredniki v matičnih učilnicah. 

− Pri kombiniranih skupinah bo pouk potekal še v eni ali dveh dodatnih učilnicah ali v 
namenskih učilnicah (npr. pri informatiki). 

− Pouk športne vzgoje bo večinoma potekal po oddelkih. V primernem vremenu se bo 
športna vzgoja izvajala zunaj, vi pa poskrbite za primerno opremo. 

Malica za dijake od 8. 3. 2021 dalje 
 

− V času od 8. 3. do 12. 3. 2021 bo na voljo hladna malica. Jedilnik je že objavljen in 
prosimo, da se dijaki prijavite na malico za ponedeljek, tako da izberete želeni meni, 
danes do 18. ure.   

− V nadaljevanju velja pravilo, da malico naročite vsaj en dan prej (do 11. ure). Lahko pa 
malico naročite tudi za cel mesec.  

− Prevzem malice: Naročeno malico prevzamete zjutraj, takoj po prihodu v šolo, v šolski 
jedilnici. Potrebujete dijaško izkaznico in pozitivno stanje na računu za prehrano. Malicate 
v razredu. 

− Nakup malice v šolski jedilnici bo mogoč samo v času glavnega odmora. Pri tem je 
potrebno upoštevati vsa varnostna higienska navodila (razdalja, maska) ter naslednji 
časovni okvir:  

o od 10.15 do 10.30 kupujejo malico dijaki 4. letnikov;  
o od 10.30 do 10.45 kupujejo malico dijaki 2. letnikov; 
o od 10.45 do 10.55 kupujejo malico dijaki 1. letnikov. 

 
Topla malica bo na voljo od 15. 3. 2021. Naročali jo boste lahko od četrtka, 11. 3. 2021. 
 
Priporočamo, da se odločate za malico po prednaročilu in tako pripomorete h krajši čakalni 
vrsti in ohranjanju zdravja. Predlagamo, da prinašate k pouku svojo plastenko z vodo, ki jo 
lahko polnite tudi v šoli. 
 
Vsa vprašanja v zvezi z malico lahko naslovite na e-naslov mojcav@sssb.si. 
 
 
Dragi dijakinje in dijaki,  
 
storiti moramo vse, kar je v naši moči, da ostanemo v šoli do konca šolskega leta. Zato 
prosim, da osvežite še zdravstveno-higienska navodila in jih v največji možni meri 
upoštevate. 
 
Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do veselega snidenja 
 

mag. Iva Pučnik Ozimič,  
            ravnateljica 

 
 
Zdravstveno-higienska navodila – glej naslednjo stran! 

mailto:mojcav@sssb.si
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Zdravstveno-higienska navodila (od 8. 3. 2021 do preklica) 
 
 
Za njihovo razumevanje je potrebno poznati pot prenosa novega koronavirusa, ki se dogaja 
prek izločkov iz dihal in onesnaženih rok, zato so vsi ukrepi proti širjenju okužbe prednostno 
usmerjeni v: 

− vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa, 

− redno umivanje rok in s tem preprečevanje kontaktnega prenosa. 
 
 
Splošni higienski ukrepi 
 

− V šolo prihajajte le, če ste zdravi; vstopajte posamično. 

− Pred vstopom si nadenite masko in razkužite roke, kar ponovite tudi ob odhodu. 

− Smer gibanja poteka po desni strani (upoštevajte talne oznake!). 

− Obvezno upoštevajte medosebno razdaljo (vsaj 1,5–2 m). 

− Nujno potrebno je redno in temeljito umivanje rok z milom in toplo vodo oziroma 
razkuževanje rok ob vsakem vstopanju in izstopanju iz učilnice, ob dotikanju ograje ali 
drugih površin. 

− Upoštevajte pravila higiene kašlja; z nečistimi rokami se ne dotikajte obraza. 

− Redno zračite prostore (med vsakim odmorom), po možnosti ves čas pouka, priporočamo 
tudi toplejša oblačila. 

− Priporočamo, da so vrata, kjer je večja frekvenca, odprta, da je čim manj dotikanja kljuk. 

− Prehajanje iz učilnice v učilnico ni dovoljeno; priporoča se stalni sedežni red. 

− Šolskih potrebščin in pripomočkov si med seboj ne izmenjujte. 

− V sanitarijah se lahko zadržujeta največ dve osebi na primerni razdalji. 

− V času odmorov ne zapuščajte matičnih učilnic, razen v glavnem odmoru za nakup malice 
in pri odhodu na šolsko dvorišče. 

− Zadrževanje v večjih skupinah (v avli, atriju, na dvorišču …) ni dovoljeno. 
 
 
Nošenje mask je (začasno) obvezno: 
 

− v celotnem času pouka, 

− na vseh komunikacijah (hodnikih, v sanitarijah, knjižnici, upravi …). 
 
 
Prihod v šolo 
 

− NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz, ki ga zagotovijo starši (brez 
združevanja dijakov!). 

− Pri uporabi javnega prevoza je treba upoštevati navodila izvajalcev javnih prevozov. 
Starši, prijatelji in ostali spremljevalci ne hodijo v prostore šole.  

 
 

Mag. Iva Pučnik Ozimič,  
ravnateljica 

 
Slovenska Bistrica, 4. 3. 2021 


