
 
 

PRAVILA VEDENJA ZA ČAS PRIPRAVE NA 
MATURO in OBDOBJE MATURE za dijake 

 
Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi 
obnašanja ter prilagoditvah. 
 
Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja 
ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih 
mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza 
z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana 
fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi 
bolezni. 
 
Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če 
se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno 
manjše. 
 
Potrebno se je zavedati, da manj izvajanja ukrepov pomeni manjšo varnost. Kaj bo odpiranje 
šol pomenilo glede epidemije, ne vemo, ker so bile šole zaprte, v drugih državah pa nimajo 
izkušenj. Slovenska raziskava o okuženosti in prekuženosti prebivalcev pa je pokazala, da je 

PONOVNO ZDRUŽIMO MOČI,   

NAJ VAS MATURA NE SKRBI. 



prekuženost populacije podobna pri vseh starostnih skupinah. 
 
Pri odpiranju srednjih šol se torej odločamo za številne koristi, ki jih to prinaša dijakom, v prvi 
vrsti možnost zaključka srednje šole in s tem prehod na višjo stopnjo izobraževanja oziroma 
zaposlitev. Z odpiranjem šol se povečuje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšali 
to tveganje, svetujemo nabor ukrepov, za katere so se v času popuščanja ukrepov odločile tudi 
druge države. 
 
Pri popuščanju ukrepov je, kakor opozarjata Evropska komisija in SZO, svetovana postopnost 
popuščanja. 

 
 

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je 
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. 

 
Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v: 

1. vzdrževanje zadostne medosebne razdalje in s tem v preprečevanje 
kapljičnega prenosa, 

2. v redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in 
predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. 

 
Roke vedno smatramo kot kontaminirane, 

izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju. 

 
Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za 

okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih 
ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik. 

Popolne varnosti ni. 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

 
Za zaščito tako dijakov kot profesorjev in ostalega osebja v šoli pred okužbo s SARS- CoV-2 je 
potrebno zagotoviti primerne pogoje. Zato vas seznanjamo in opozarjamo na dosledno 
izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov: 

o Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. 
o V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z 

namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola (etanol, 
izopropanol) v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje 
površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 

o Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk 
(npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali 
prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. 



o Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
o Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra. 
o Nobenega zbiranja v skupinah, ne v razredu, ne na hodnikih, ne v 

sanitarnih prostorih, ne na šolskem dvorišču! 
o Upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si 

pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v 
zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med 
odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. 

o Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo 
po telefonu. 

 
Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni 
strani: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 

Za boljšo seznanitev in stalen opomin bodo navodila nameščena na več mestih po šoli. V času 
prihoda in zadrževanja v stavbi šole se bodo predvajala na digitalnih zaslonih, ki so nameščeni 
po hodnikih. 

KDO LAHKO OBISKUJE PRIPRAVE NA MATURO ali ZAKLJUČNI IZPIT in 
pod kakšnimi pogoji 

Priprave lahko obiskujejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob ponovnem 
vstopu v šolo dijaki prinesejo podpisano izjavo »Izjava staršev/dijaka* pred vstopom dijaka 
v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19« (v prilogi). Dijaki prinesejo 
izjavo samo prvi dan, ko se bodo vrnili v šolo. Brez izpolnjene in podpisane izjave vstop v 
šolo ne bo možen! 

*V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam. 

 

Skupaj s temi priporočili ste dijaki prejeli tudi Sklep razširjenega strokovnega kolegija za 
pediatrijo (Sklep RSK), v katerem so naštete skupine otrok, za katere veljajo zdravstvene 
omejitve pri obiskovanju priprav na maturo ali zaključni izpit in pri opravljanju maturitetnih 
izpitov. Če menite, da sodite v katero od naštetih skupin otrok, se priprav na maturo in 
zaključni izpit ne udeležite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, 
mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, prav tako odsvetujemo vrnitev v 
šolo.  

 
Če sodite v katero od rizičnih skupin se bomo individualno dogovorili tudi glede opravljanja 
mature ali zaključnega izpita v spomladanskem roku. 

Če bo učitelj opazil, da dijak kaže simptome/znake okužbe s COVID-19 (splošni znaki glede na 
navodila NIJZ), vas bo nemudoma pospremil v ločeno sobo in obvestil vodstvo šole in starše. 

 

VSTOP V PROSTORE ŠOLE in v učilnico 

 
Pred vstopom v šolo se ne zadržujte na šolskem dvorišču. Nošenje zaščitne maske je obvezno, 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019


zato si masko nadenite pred vstopom v šolo.  
Če zaščitne maske nimate, jo boste prejeli ob vstopu. Navodila za pravilno namestitev in 
odstranitev zaščitne maske (pdf) so dosegljiva na povezavi:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 

 
Za priprave na maturo boste razdeljeni v skupine po največ 15 dijakov. Kdaj in v kateri učilnici 
se priprave začnejo, je navedeno v besedilu sporočila, ki ste ga prejeli. Na poti do učilnice 
pazite na medsebojno razdaljo (če vas bo več, mora biti razdalja minimalno 1,5 m). 
Razporeditev miz in stolov v učilnici bo prilagojena tako, da bodo upoštevani vsi zaščitni ukrepi. 
Razporeditve ne spreminjajte! Pred učilnico bo postavljeno stojalo z razkužilom za roke, kjer 
si boste pred vstopom v učilnico obvezno razkužili roke. Odpiranje in zapiranje oken, 
dvigovanje, spuščanje in prilagajanje senčil je dovoljeno samo učitelju, ki je prisoten v učilnici 
(ne dotikajte se kljuk). Pred vašim prihodom bodo učilnice prezračene. Glede na vremenske 
razmere bodo okna v učilnicah odprta tudi med poukom, zato poskrbite za ustrezna oblačila 
(lahko vzamete kakšen dodaten kos garderobe). Med poukom zaščitno masko lahko snamete, 
vendar si jo morate ponovno nadeti, ko želite zapustiti učilnico. 
 
ODMORI 
 
Zapuščanje učilnice med odmorom ni dovoljeno, razen v primeru uporabe sanitarij. 
Uporabljate samo najbližje sanitarije glede na lokacijo učilnice, v kateri potekajo priprave. Po 
uporabi sanitarij in pred ponovnim vstopom v učilnico si dobro umijte roke ali jih ponovno 
razkužite. 
Sprehajanje po šoli in zapuščanje šolske stavbe med odmori ni dovoljeno. Malico (hrano in 
pijačo) prinesite s seboj. 

 
UČBENIKI, GRADIVA in PRIPOMOČKI, GARDEROBNE OMARICE  
 
Učbenike, gradiva in pripomočke za pouk prinesite s seboj. Posojanje kalkulatorjev, zvezkov, 
papirja, ravnil, pisal ... ni dovoljeno. Dostop do garderobnih omar bo omogočen. Ob tem 
prosimo vse dijake, da čim prej, najkasneje pa do 15. junija 2020, izpraznijo garderobne 
omarice in vrnejo ključ v tajništvo. 
 
POPRAVNI IZPITI, PREDMETNI IZPITI 
S sklepom o spremembi šolskega koledarja za leto 2019/20 je ministrica določila dodaten 
izpitni rok, ki bo 27. in 28. maja 2020. Na tem roku dijaki lahko opravljajo predmetne izpite 
(izboljšujejo oceno) in opravljajo največ en popravni izpit (zaključena negativna ocena). Če je 
to edini popravni izpit in je uspešno opravljen, lahko dijak pristopi k maturi že v 
spomladanskem roku. Prijava k izpitom bo potekala preko šolske spletne strani. 
 

MATURA 
 
Pisanje maturitetnih izpitov se začne 30. maja 2020, ko je na vrsti pisni izpit iz angleščine in se 
nadaljuje skladno z maturitetnim koledarjem. Ves čas pisanja maturitetnih izpitov veljajo 
enaka pravila, kot so opisana za pripravo na maturo. Kdaj in v kateri učilnici opravljate 
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posamezni maturitetni izpit, boste obveščeni dan pred opravljanjem izpita. 
 
 
V Domžalah, 13. maja 2020  

 
mag. Primož Škofic, ravnatelj/direktor 

 


