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Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 

Ljubljanska cesta 97 

3000 Celje 

 

Celje, 14. maj 2020 

 

Navodila ravnanja v času epidemije covid-19 za udeležence izobraževanja 

odraslih 

Pripravljena so na osnovi Navodil ravnanja v času epidemije covid-19 za dijake,   
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, št. 2-83/20 z dne 13. 5. 2020 

  

ROKOVNIK 

- Šolsko leto 2019/20 v izobraževanju odraslih traja do 30. 9. 2020. 

- Konzultacije in izpiti v izobraževanju odraslih se izvajajo do 30. 9. 2020.  

- Praktično usposabljanje z delom v podjetjih lahko udeleženci izobraževanja odraslih opravljajo 

do 30. 9. 2020 po predhodnem dogovoru z organizatorico PUD - a. 

- Rokovnik za opravljanje poklicne mature in zaključnih izpitov bo objavljen naknadno. 

- Vpis udeležencev izobraževanja odraslih za šolsko leto 2020/21 bo predvidoma v mesecu 

septembru 2020. 

SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI 

- Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 

2 metra). 

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

roke razkužimo. 

- Umivanje in razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po 

dotikanju drugih površin. 

- Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami. 

- Upoštevamo pravilno higieno kašlja in kihanja. 

- Zaprte prostore večkrat dnevno (na vsako uro) temeljito prezračimo. 

ZDRAVSTVENE OMEJITVE 

- Konzultacij in izpitov v izobraževanju odraslih se udeležujejo le zdravi udeleženci izobraževanja. 

- Udeleženci izobraževanja odraslih, ki bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditve (Priloga 1: 

Navodila NIJZ, stran 27 – 30) za izvedbo konzultacij in izpitov ter izvedbo zaključnega izpita ali 

poklicne mature, se o tem posvetujejo z lečečim zdravnikom. 

-  

PRIHOD DO ŠOLE IN VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT, POTEK DELA, ODHOD DOMOV 

- Udeleženci izobraževanja odraslih se za konzultacije in opravljanje izpitov s posameznimi učitelji 

dogovorijo predhodno po  elektronski pošti. Dogovorijo se za čas (datum in uro) izvedbe konzultacij 

in  izpitov. Učitelji udeležence izobraževanja odraslih obvestijo o tem, v katerem prostoru na šoli 

bodo konzultacije in izpiti potekali. Udeleženci izobraževanja odraslih počakajo učitelja, pri 
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katerem imajo konzultacije ali izpit, pred prostorom, v katerem imajo načrtovano srečanje. 

Upoštevajo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 do 2 m. 

- Zaposleni, dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in obiskovalci v šolski objekt vstopajo 

posamično (ves čas se vzdržuje medosebna razdalja najmanj 1,5 do 2 metra) in nosijo masko, ki jo 

prinesejo s seboj (menjajo jo na 2 do 3 ure). 

- Zaposleni, dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in obiskovalci si ob vstopu v objekt razkužijo 

roke. 

- Udeleženci izobraževanja odraslih počakajo učitelja, pri katerem imajo konzultacije ali izpit, pred 

prostorom, v katerem imajo načrtovano srečanje. Upoštevajo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 do 

2 m). 

- Pri poteku konzultacij in izpitov učitelj in udeleženec izobraževanja odraslih upoštevata 

medsebojno razdaljo najmanj 1,5 do 2 m. 

- Pravilo nošenja maske in vzdrževanje medsebojne razdalje najmanj 1,5 m do 2 m udeleženci 

izobraževanja odraslih upoštevajo tudi pri obisku tajništva, računovodstva in organizatorja 

izobraževanja odraslih. 

- Udeleženci izobraževanja odraslih iz šole izstopajo posamično (ves čas se vzdržuje medosebna 

razdalja najmanj 1,5 do 2 metra). 

- Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno. 

 

POTEK DELA V ŠOLI V ČASU ZAKLJUČNEGA IZPITA IN POKLICNE MATURE - POSEBNOSTI 

Izpostavljamo posebnosti, ki veljajo za čas opravljanja zaključnega izpita in poklicne mature, ostali 

ukrepi se izvajajo tako, kot so opisani v predhodnih poglavjih. 

- Za udeležence izobraževanja odraslih iz skupine rizičnih oseb je o udeležbi na zaključnem izpitu in 

poklicni maturi priporočljiv posvet z lečečim zdravnikom. 

- Podrobnejša navodila o zaključnem izpitu in poklicni maturi udeleženci izobraževanja odraslih 

prejmejo naknadno. 

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID-19* 

- Če zboli dijak z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga napoti domov. Če mora počakati 

starše ali skrbnike, počaka v izolaciji (učilnica 23). Ves čas nosi masko. 

- Če je pri dijaku nato potrjena okužba COVID-19, starši dijaka o tem obvestijo šolo, šola pa NIJZ. 

- Če zboli profesor z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče 

izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo, šola pa NIJZ. 

*Obstoječa navodila se smiselno uporabljajo tudi za izobraževanje odraslih. 


