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OKROŽNICA v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela
Spoštovani,
pošiljamo vam nekaj ključnih informacij v zvezi z izvajanjem vzgojno - izobraževalnega dela v
prihodnjem tednu.
1. Nadaljevanje izvajanje pouka po prilagojenem modelu C
Tudi v prihajajočem tednu se bodo dijaki srednjih šol izobraževali po nekoliko prilagojenem
modelu C. Stalno se v šoli izobražujejo dijaki zaključnih letnikov in vsi dijaki programov nižjega
poklicnega izobraževanja. Ostali dijaki se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na
daljavo tako, da je pri pouku polovica teh dijakov oziroma oddelkov. Slednje velja tudi za dijake
za izvedbo praktičnega pouka in izvedbo individualnega pouka v izobraževalnih programih
umetniške gimnazije glasbene smeri in plesne smeri.
Še naprej se začasno prepoveduje zbiranje ljudi na višjih strokovnih šolah, razen za študente,
za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in
individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo
specializirane opreme in inštrumentov).
Prav tako ostaja v veljavi redno tedensko testiraje zaposlenih na virus SARS-CoV-2 s hitrimi
antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG). Nespremenjeni so ostali tudi pogoji, kdaj
se zaposlenim v zavodih ni potrebno testirati.

2. Nošenje mask
Vlada RS je na seji dne 11. 3. 2021 sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki med drugim
določa, da od naslednjega dne po objavi Odloka v Uradnem listu RS, zaščitna maska ni

obvezna za učence in dijake pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa. Ostale
določbe odloka ostajajo nespremenjene.

3. Posodobljena navodila NIJZ
NIJZ je posodobili Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem
primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ki so dostopna na
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.
Enako izjemo, ki je veljala pri opredelitvi visoko rizičnega tesnega kontakta za učitelja na
razredni stopnji in v srednji šoli, v posodobljeni verziji navodil (v.5) velja tudi za učitelje na
razredni stopnji, pod enakimi pogoji.
V samem pogoju, ki dovoljuje izjemo, je v posodobljeni verziji navodil (v.5) še jasneje
opredeljena časovna komponenta izpostavljenosti, ta znaša največ 45 minut v obdobju kužnosti
(t.j. ena šolska ura).
V posodobljeni verziji navodil (v.5) so natančneje opredeljeni tudi kriterij ''v ≥ 3 ''mehurčkih'' so
se pojavili potrjeni primeri'', saj je bila zaznana napačna interpretacija kriterija. Ta kriterij je
izpolnjen le, kadar obstaja najmanj po ena okužba v treh različnih ''mehurčkih''; skupaj to
pomeni najmanj tri okužbe v VIZ.
S prijaznimi pozdravi.
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