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Na podlagi priporočil objavljenih v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji 

v razmerah, povezanih s covid-19 (MIZŠ, Zavod za šolstvo, NIJZ) in ob upoštevanju Šolskih 

pravil ter hišnega reda na SŠSGM,  ravnatelj sprejemam  

 

ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM NA SŠSGM V ČASU IZVAJANJA 

POUKA V RAZMERAH, POVEZANIH S COVID-19 - november 2021 

 

1. 

Ta Aneks (november 2021) prenavlja pred tem sprejeti Aneks (februar 2020) in ga dopolnjuje 

v skladu z državnimi  uredbami in navodili z dne  6.11.2021 in 11.11.2021. 

Ta prenovljeni Aneks določa: 

I. Hišni red v času izvajanja pouka po prilagojenem modelu B in protokol samotestiranja 

dijakov in odraslih udeležencev izobraževanja; 

II. Izvajanja pouka v primeru, da MIZŠ predvidi drugi model  izvajanja izobraževanja 

III. Pravila izvajanja pouka na daljavo; 

IV. Protokoli izvajanja pouka po skupinah in v specializiranih učilnicah v razmerah, 

povezanih s Covid-19; 

V vseh ostalih točkah veljajo sprejeta Šolska pravila na SŠSGM, vključno s sprejetimi aneksi, 

če ne nasprotujejo tem pravilom. 

 

I. HIŠNI RED V ČASU IZVAJANJA POUKA PO PRILAGOJENEM MODELU B 

2. 

Pouk se izvaja v matičnih učilnicah in v specializiranih učilnicah za predmete in module, 

kjer se morajo specializirane učilnice uporabljati. Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki 

(brez znakov akutne okužbe dihal, povišane temperature, glavobola ali prebavnih težav).  

 

Dijaki takoj ob prvem prihodu na šolo oddajo razredniku izpolnjeno in podpisano Izjavo 

polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo (Priloga1) oziroma Izjavo staršev mladoletnega 

dijaka (Priloga 2).  

http://www.ilb.scpo.si/files/2020/05/Priloga-2-Izjava-polnoletnega-dijaka-pred-vstopom-v-%C5%A1olopristopom-k-maturi.pdf
http://www.ilb.scpo.si/files/2020/05/Priloga-2-Izjava-polnoletnega-dijaka-pred-vstopom-v-%C5%A1olopristopom-k-maturi.pdf
http://www.ilb.scpo.si/files/2020/05/Priloga-2-Izjava-polnoletnega-dijaka-pred-vstopom-v-%C5%A1olopristopom-k-maturi.pdf
http://www.ilb.scpo.si/files/2020/05/Priloga-3-Izjava-star%C5%A1ev-mladoletnega-dijaka-pred-vstopom-v-%C5%A1olopristopom.pdf
http://www.ilb.scpo.si/files/2020/05/Priloga-3-Izjava-star%C5%A1ev-mladoletnega-dijaka-pred-vstopom-v-%C5%A1olopristopom.pdf
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V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni. Ostale osebe vstopajo v šolo le po 

predhodni najavi  in iz utemeljenih razlogov. Ob vstopu v šolo morajo obvezno evidentirati 

in nositi zaščitno masko, gibanje po šoli pa jim je dovoljeno le v spremstvo predstavnika 

šole. 

 

Vstopanje in gibanje po šoli 

3. 

Dijaki vstopajo v šolo skozi glavni vhod in obvezno pravilno nameščeno  kirurško masko ali 

masko tipa FFP2, ki jo uporabljajo ves čas pri gibanju in zadrževanju v vseh prostorih šole in pri 

gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 

1,5 metra. Vstopajo posamično, z razmikom 1,5 - 2,00 m medsebojne razdalje. Ob vhodu si 

razkužijo roke. Druženje in zadrževanje pred šolo in na hodnikih ni dovoljeno. Dijaki ob 

prihodu v šolo odidejo  po najkrajši možni poti do svoje učilnice. Garderobe se ne uporabljajo. 

Dijaki prinesejo v šolo vse, kar potrebujejo za izvajanje pouka.  

 

4. 

V razredu se dijaki posedejo k mizam po sedežnem redu, ki ga skupaj z razrednikom in učitelji 

določijo prvi dan pouka. Učilnice se pogosto zračijo. Dijaki si med odmori redno umivajo in 

razkužujejo roke, vzdržujejo zadostno medosebno razdaljo, upoštevajo higieno kašlja, redno 

čistijo in razkužujejo delovne površine. V učilnici dijaki obvezno pravilno nosijo maske. 

 

5. 

Malica je organizirana tako, da so upoštevni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa in se razdeli 

v učilnicah, v katerih se izvaja pouk oddelka. Pred in po malici si dijaki mizo razkužijo. 

 

6. 

Dijaki posamično uporabljajo WC, ki se nahaja v etaži, kjer se izvaja pouk. Nošenje mask je 

pri uporabi WC obvezno. Zadrževanje na WC-ju je prepovedano. 

 

7. 

V času pouka dijaki ne smejo zapuščati šolske stavbe. Če zapustijo šolo v času pouka, se v 

šolo ne smejo vračati, razen če jih iz šole pospremi učitelj v času pouka ali jim dovoli odsotnost. 

Po končanem pouku dijaki izstopate iz šole posamično. Pri tem ohranjajte stalno medsebojno 

razdaljo 1,5-2,0 m. 
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Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja 

8. 

Šola preverja izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali samotestiranja pri dijakih in 

odraslih udeležencih izobraževanja v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID -19 z dne e 5. 11. 2021 in 11.11.2021. Dijaki 

morajo izpolnjevati pogoj PCT, ko so udeleženi pri izobraževalni dejavnosti. Od 17. 11. 2021 

se  v šoli izvaja samotestiranje dijakov trikrat tedensko s testi HAG za samotestiranje za  potrebe 

izvajanja vzgojno izobraževalnega programa, v športnih programih, športno rekreativnih 

dejavnostih in obšolskih dejavnostih.  

 

Dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni potrebno izvajati 

testiranja s testi HAG za samotestiranje. 

 

Protokol samotestiranja dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih 

9. 

Samotestiranje dijakov se izvaja praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih, v učilnicah, in 

sicer njihovo prvo šolsko uro. Dijak prinese svoj HAG test. Če dijak testa nima, mora zapustiti 

šolo dokler ne izpolni zahtevanih pogojev PCT.  

Samotestirajo se vsi upravičenci, ki se niso cepili in niso preboleli COVID-19 ali se niso cepili 

in so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev. 

 

V kolikor je dijak ali udeleženec izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: dijak) odsoten na dan, 

ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v šoli. 

Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se upravičenec počuti zdrav, brez znakov akutne 

okužbe dihal ali prebavil. Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami 

zagotovljena zadostna medosebna razdalja. 

 

Soglasje staršev za samotestiranje ni potrebno. 

 

Dijakom, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT oziroma, ki se ne bodo želeli samotestirati, je 

začasno prepovedano zadrževanje v šoli, sodelovanje pri pouku in drugih oblikah 

organiziranega dela z dijaki. Zoper te dijake lahko šola vzgojno ukrepa v skladu s šolskimi 

pravili in zanje ni predvideno izobraževanje na daljavo. 
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10. 

V razred, kjer poteka samotestiranje, učitelj prinese namenske vreče za smeti. 

Potek samotestiranja: 

• Dijak si pred pričetkom postopka umije roke.  

• Na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves 

material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja. 

• Dijak si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmakne navzdol samo v nosnem 

predelu, tako da jim pokriva samo usta. 

• Dijak po določenem času odčita rezultate testa. 

• Učitelj, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se dijaku približa v neposredno 

bližino le v primeru, če je to nujno. 

• Po opravljenem testiranju dijak po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na 

koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo 

za zbiranje odpadkov. Učitelj nadzoruje odlaganje odpadkov v vreče.  

• Po opravljenem testiranju si dijak umije/razkuži roke. 

• Dijak zapiše rezultat testa na svoj evidenčni list testiranja, ki ga podpiše. Evidenčni 

list dijak shrani in ga ima pri sebi, ko se nahaja v šolskih prostorih. Opravljeno 

samotestiranje dijak izkaže z evidenčnim listom. 

• Učitelj v Lo.Polisu opravi zapis, da je bilo samotestiranje izvedeno. 

 

11. 

V primeru negativnega PCR testa dijak nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka. 

V primeru pozitivnega PCR testa, mora dijak fotografirati rezultat testa HAG najkasneje v 15 

minutah po odvzemu brisa, poklicati svoje starše ali skrbnike in takoj zapustiti razred. Do 

odhoda počaka v izolirnici ali pred šolo. Ves čas čakanja mora nositi masko, uporablja lahko 

samo najbližje sanitarije in umivalnik. 

Ostali dijaki zapustijo učilnico in počakajo v avli, da se učilnica dodatno očistiti in razkužiti.  

 

Pozitivni dijak  počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Ukrepanje šole se prične 

po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo. 
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12. 

Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje, se prostor dobro prezrači. Odpadke pri izvajanju 

samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od 

čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), dijak odloži v posebno plastično vrečo za 

smeti. Dežurni učenec vrečo s smetmi odnese k dežurni mizi, kjer jo prevzame čistilka. 

 

13. 

Kršenje določil, navedenih v tem aneksu, se šteje med težje kršitve in se ustrezno sankcionira.  

 

 

II. Izvajanja pouka v primeru, da MIZŠ predvidi drugi model  izvajanja 

izobraževanja 

14. 

V primeru spremenjenih zdravstvenih razmer se na šoli v skladu z navodili MIZŠ izvaja pouk 

po prilagoditvah, kot jih predvidevata model C oz. model D. Prilagoditve po navedenih modelih 

so predstavljene v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, 

povezanih s covid-19. Za potrebe izvajanja izbranega modela na šoli se Šolski red na SŠSGM 

po potrebi dopolni.  

V obeh primerih se predvideva izvajanje pouka na daljavo, delno ali v celoti. 

 

III. Pravila izvajanja pouka na daljavo 

15. 

Pouk na daljavo se izvaja po urniku. V primeru daljšega izvajanja pouka na daljavo se urniki 

ustrezno prilagodijo. Informacije o delu na daljavo se dijakom posredujejo po e-pošti.  

 

Razrednik je dolžan spremljati delo razreda in tedensko poročati vodstvu o delu v posameznem 

razredu. 

Učitelji posredujejo dijakom gradivo za delo v e-učilnice, kamor dijaki tudi praviloma oddajajo 

domače naloge. Del pouka se izvede preko video konferenc. Prisotnost dijakov na video 
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konferenci je obvezna. Ocenjevanje znanja  se lahko izvede tudi preko video konference, pri 

čemer je potrebno zagotoviti javnost ocenjevanja. 

 

Pri delu preko video konference se morajo dijaki identificirati in uporabljati zvok in sliko. V 

primeru, da imajo težave tehnične narave, o tem obvestijo razrednika, ki posreduje informacijo 

vodstvu šole. 

 

IV. Protokoli izvajanja pouka po skupinah in v specializiranih učilnicah v 

razmerah, povezanih s Covid-19 

 

Organizacija pouka predmetov, kjer se dijaki delijo v skupine 

16. 

Za izvedbo praktičnega pouka v specializiranih učilnicah (računalniške učilnice, laboratorij, 

delavnica, telovadnica) pripravijo protokol uporabe prostorov in opreme učitelji in laboranti, ki 

uporabljajo navedene prostore. Z njimi seznanijo dijake in vajence in jih posredujejo v vednost 

ravnatelju. Protokoli se obesi na vrata učilnice. Urniki se prilagodijo tako, da se zagotovi čim 

manjše število skupin v enem dnevu. 

 

Pouk športne vzgoje lahko poteka v športni dvorani, v stalnih skupinah. Garderobe je potrebno 

pred vsako skupino očistiti in razkužiti.  

 

 

Protokol izvajanja praktičnega pouka kuharstva in strežbe 

17. 

Vsi udeleženci morajo upoštevati splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim 

koronavirusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal NIJZ 4. 5. 2020: (dijaki ne hodijo k praktičnemu 

pouku kuharstva/strežbe, če imajo znake akutne okužbe dihal /npr. izcedek iz nosu, kihanje, 

kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah/ ali če živijo z 

osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-

19 /doma ali druge/ odrejena karantena, skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno 

kašlja, se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal.). 

18. 

Dijaki praktičnega pouka morajo spoštovati vsa splošna določila Šolskih pravil in aneksov. 
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Posebna priporočila za izvajanje praktičnega pouka kuharstva in strežbe med epidemijo 

COVID-19 so: 

• Praktični pouk se izvaja po razporedu različnih skupin se izvaja po urniku. Dijaki 

vstopajo v prostore na Gosposvetski 4 z maskami. Ob vstopu si razkužijo roke 

(podajalnik za razkužilo pri učilnici kuharstva 2).  

• Dijaki se v uniforme za kuharstvo/strežbo preoblečejo in preobujejo v garderobi v kleti. 

Naenkrat sta lahko v garderobi dva dijaka, ostali počakajo na hodniku. Učilnice 

kuharstva in strežbe bodo odklenjene, tako da lahko dijaki potem, ko se preoblečejo, 

vstopajo vanje posamezno, na razdalji min. 1,5 m. Ob vstopu v učilnice praktičnega 

pouka si udeleženci umijejo ali razkužijo roke. Prostori se prezračujejo pred, med in po 

končani izvedbi praktičnega pouka. 

• Dijaki in učitelj v učilnicah praktičnega pouka uporabljajo maske. Z rokami se ne 

dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči.  

• Dijaki si umijejo ali razkužijo roke po dotikanju katerih koli nečistih površin ali 

predmetov. 

• Poleg dijakov, ki imajo praktični pouk, so med poukom prisotne samo osebe, ki morajo 

biti nujno prisotne za izvedbo praktičnega pouka (učitelji). »Pouk v naravi« učitelj 

izvede po lastni presoji; 

• Dijaki posamično uporabljajo WC, ki se nahaja v etaži, kjer se izvaja pouk, nošenje 

mask je obvezno, zadrževanje na WC je prepovedano. 

• Po končanem praktičnem pouku in pred odhodom iz zgradbe na Gosposvetski 4, si vsi 

udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke. Dijaki izstopajo iz zgradbe 

posamično in z masko, pri tem ohranjajo stalno medsebojno razdaljo 1,5-2,0 m. 

• Dijaki uniforme za kuharstvo/strežbo odnesejo domov in jih ne puščajo v prostorih 

garderobe. 

• V času praktičnega pouka dijaki ne smejo zapuščati šolske stavbe. Če zapustijo zgradbo 

v času praktičnega pouka, se v šolo ne smejo vračati, razen če jih iz šole pospremi učitelj 

ali jim dovoli odsotnost. 

 

Protokol izvajanja praktičnega pouka v šolski lesarski delavnici 

19. 

Poleg Šolskih pravil in priporočil NIJZ morajo dijaki v delavnici v času možnih okužb s 

Covid upoštevati še naslednja pravila: 
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• V delavnico vstopajo posamezno s pravilno nameščeno masko na obrazu. Pri vstopu do 

garderobe se držijo oznak in navodil učitelja. 

• Delovno obleko, zaščitno obutev in ostalo opremo imajo dijaki v posebni vreči iz blaga, 

torbi ali nahrbtniku, ki so zračni, ustrezno označeni z imenom in priimkom. 

• Delovna oprema se shranjuje po skupinah na različnih lokacijah garderobe in drugih 

prostorih delavnice, kot bodo določili učitelji praktičnega pouka. Dijak mora delovno 

opremo prinašti k pouku. 

• Obvezno je nošenje maske v času pouka in med gibanjem po šolskih prostorih. 

• Skupno orodje in opremo vsak dijak po uporabi razkuži in odloži na svoje mesto. 

Delovne stroje in naprave razkužijo učitelji s pomočjo dijakov.  

• Malica bo v delavnici za vsak oddelek posebej v časovnem zamiku, na hodniku pred 

razstavnim prostorom Dežurni dijak prevzame malico in jo razdeli v času malice. Vsak 

dijak po malici pospravi za seboj in razkuži svoj prostor. Dežurni dijak po malici odnese 

smeti do zbirnega mesta ter prezrači prostor. 

• Delavnica je v času pouka zaklenjena, ključ ima dežurni dijak, ki dežura pri vhodu. 

Dežurni dijak evidentira vse prihode in odhode v času dežurstva. Dežurnega dijaka 

določi učitelj. Pri opravljanju naloge dežurnega je dijak v delovni obleki. 

 

• Dijak, ki ne upošteva pravil in navodil učitelja, mora zapustiti delavnico. 

 

Protokol izvajanja pouka športne vzgoje 

20. 

Dijaki morajo poleg splošnih pravil za preprečevanje okužb z novim korona virusom SARS-

CoV-2, ki jih je izdal NIJZ 4. 5. 2020 upoštevati tudi splošna šolska pravila: dijaki ne hodijo 

na vadbe, če imajo znake akutne okužbe dihal /npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine 

v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …/, če živijo z osebo s potrjeno 

boleznijo COVID-19 ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 /doma ali 

drugje/ odrejena karantena, skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja in se 

izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal. 

21. 

Dijaki morajo spoštovati tudi posebna pravila za izvajanje organizirane vadbe med epidemijo 

COVID-19, ki jih je izdal NIJZ 4. 5. 2020 in šola: 
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• Dijaki imajo prilagojen način vadbe po urniku, s katerim jih seznani učitelj. Pristopanje 

in razpored vadbe različnih skupin je pripravljen na način, da se prostori vadbe ločijo in 

se različne skupine vadečih med seboj ne srečajo.  

• Dijaki se preoblečejo in preobujejo v svoji matični učilnici, učilnico zaklenejo (ključ 

predajo učitelju telovadbe) in pridejo pred vhod telovadnice ali športnega objekta 

(razvidno z razporeda vadbe), opremljeni za začetek vadbe. Vstopajo na povabilo učitelja, 

posamezno, na razdalji najmanj 2 m. Ob vstopu v športni objekt si udeleženci pravilno namestijo 

obrazno masko, umijejo ali razkužijo roke. Masko nosijo dokler ne zapustijo športne dvorane. 

• Poleg dijakov, ki imajo pouk, so med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne 

za izvedbo vadbe (učitelji); 

• Za pripravo in odstranitev rekvizitov za vadbo skrbijo izključno prisotni dijaki in učitelji, ki si 

med vadbo večkrat umijejo ali razkužijo roke. 

• Po končani vadbi vsak udeleženec odnese s športne površine in objekta vse osebne stvari in 

odpadno embalažo. Neposredno po končani vadbi in pred odhodom z vadbene površine si vsi 

udeleženci obvezno ponovno umijejo ali razkužijo roke. 

• Tuširanje ni dovoljeno. 

• Prostori se prezračujejo pred in med vadbo ter po njej, zato morajo biti udeleženci primerno 

oblečeni. 

• V mesecu septembru se bo športna vzgoja praviloma odvijala na zunanjih površinah (dijaki 

prilagodijo izbiro športne opreme, s sabo imajo dežnike). 

 

Razpored vadbe 

PONEDELJEK 

Alenka - Muta (6-8) 

Marinka - Muta OŠ (1-2) 

Natalija - GIM  

 

TOREK 

Alenka - Koroška 11 (1-8) 

Marinka - Muta OŠ (1-2) + Koroška 11 (4-9 ) 

Natalija - Koroška 11 (8-9) 

1. ura: ŠVŽ (E1 garderoba 1, GTT1 garderoba 2) in T velika - vhod 1 

2. ura: ŠVŽ (E1 garderoba 1, GTT1 garderoba 2) in T velika - vhod 1 

3. ura: M1 - razredna ura (uč. 15) 

4. ura: ŠVM (M1) garderoba in T zgoraj - vhod 1 

           ŠVM (M2) garderoba in T velika - vhod 2 

5. ura: malica na koncu 6. ure v matični učilnici (športna vzgoja strnjena) 

6. ura: ŠVM (M1) garderoba in T zgoraj  

           ŠVM (M2) garderoba in T velika  

7. ura: ŠVŽ (E4; GTT4) garderoba 1 in T velika - vhod 1 

8. ura: ŠVŽ (E4; GTT4) garderoba 1 in T velika 
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           ŠVŽ (T1,2; GH1,2) garderoba 2 in T velika - vhod 2 

           ŠVM (GH2, T2) garderoba in T zgoraj - vhod 1 

9. ura: ŠVŽ (T1,2; GH1,2) garderoba 2 in T velika 

            ŠVM (GH2, T2) garderoba in T zgoraj 

 

SREDA  

Alenka - Muta SŠ (2-7), OŠ (8-10) 

Marinka - Muta OŠ (1-10) 

Natalija - GIM 

 

ČETRTEK 

Alenka - Koroška 11 (1-2) 

Marinka - Koroška 11 (1-2) 

Natalija (GIM) 

1. ura: ŠVŽ (E2) garderoba in T zgoraj - vhod 1 

           ŠVM (T1 garderoba 1, GH1 garderoba 2) in T velika - vhod 2 

2. ura: ŠVŽ (E2) garderoba in T zgoraj  

          ŠVM (T1 garderoba 1, GH1 garderoba 2) in T velika 

 

PETEK 

Alenka - Koroška 11 (7-8) 

Marinka - Koroška 11 (1-4) + Muta (7-8) 

Natalija (Koroška 11) 

1. ura: ŠVŽ (GTT2) garderoba in T velika - vhod 2 

           ŠVŽ (GH3 garderoba 1, T3 garderoba 2) in T zgoraj - vhod 1 

2. ura: ŠVŽ (GTT2) garderoba in T velika 

            ŠVŽ (GH3 garderoba 1, T3 garderoba 2) in T zgoraj  

3. ura: ŠVM (ET1,2;LT1,2 garderoba 1, GT1,2 garderoba 2) in T velika - vhod 2 

           ŠVŽ (ET1,2) garderoba in T zgoraj , vhod 1 

4. ura: ŠVM (ET1,2;LT1,2 garderoba 1, GT1,2 garderoba 2) in T velika 

           ŠVŽ (ET1,2) garderoba in T zgoraj 

7. ura: ŠVM (E1,2,3,4 garderoba 1, GTT1,2,3,4 garderoba 2) in T velika - vhod 2  

            ŠVŽ (E3;GTT3) garderoba in T zgoraj - vhod 1 

8.ura: ŠVM (E1,2,3,4 garderoba 1, GTT1,2,3,4 garderoba 2) in T velika 

            ŠVŽ (E3;GTT3) garderoba in T zgoraj 

 

Legenda: 

- vhod 1 (glavni vhod v telovadnico) - velja tudi za izhod, 

- vhod 2 (požarna vrata v telovadnico – proti zunanjemu igrišču) - velja tudi za izhod, 

- T = telovadnica. 

 

22. 

Prenovljen aneks (november 2021) stopi v veljavo s 15. 11. 2021 in velja do preklica oz.  dokler 

to narekujejo veljavni predpisi. 

Ostala določila Šolskih pravil, ki niso v nasprotju s tem aneksom, ostajajo še naprej v veljavi. 

Aneks iz leta 2020 (februar) ostaja v veljavi, v določilih, kjer ne nasprotuje temu prenovljenemu 

ankesu.  
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Ravnatelj: 

Bernard Kresnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenj Gradec, 25. avgust  2020 

 

Na  podlagi 1. odstavka 49. člena ZOFVI in na podlagi mnenja učiteljskega zbora izdajam naslednji 

 

SKLEP 

O OBVEZNI UPORABI ZAŠČITNE MASKE V ŠOLSKIH PROSTORIH 

 

  1. člen   

Vsaka oseba mora v vseh šolskih prostorih nositi medicinsko zaščitno masko. 

2. člen 

Sklep stopi v veljavo takoj, to je 22.2.2021 in velja do preklica. 

 

Ravnatelj 

Bernard Kresnik 

 


