Dopolnila šolskega reda Gimnazije Vič v času epidemije
Spoštovane maturantke, spoštovani maturanti,
veseli smo, da se lahko končno vidimo v šoli. Verjamem, da ste odgovorno sodelovali v pouku
na daljavo in ste na maturo že sedaj dobro pripravljeni. Vseeno pa menim, da je dobrodošlo,
da boste lahko v šoli pred začetkom maturitetnih izpitov o maturitetni snovi spregovorili s
svojimi profesorji.
Hkrati bo to tudi vaja, kako se vesti v šoli v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za
javno zdravje za preprečevanje širjenje virusa.
mag. Alenka krapež, ravnateljica
.::.
Priprave na maturo bodo v šoli potekale od 18. do 29. 5. 2020 po prilagojenem urniku
maturitetnih predmetov. Maturitetne skupine in razrede smo razdelili zaradi upoštevanja
medosebne razdalje, prav tako prihod v šolo in gibanje po šoli. Uporaba garderobnih omaric v
času omejitev ni dovoljena.
Upoštevati morate ukrepe NIJZ-ja, poleg vzdrževanja medosebne razdalje (1,5 m), tudi redno
umivanje rok, ustrezno higieno kihanja in kašljanja ter nošenje mask.
V šolo lahko pridite le zdravi brez znakov okužb dihal (kihanje, kašljanje, povišana
temperatura...). Prvi dan prihoda v šolo prinesete s sabo izpolnjeno in podpisano Izjavo
dijaka o zdravstvenem stanju pred vstopom v šolo (povezava) in jo oddate učitelju
na vhodu v šolo.
Priporočeno je, da v šolo pridete individualno, če boste uporabili javni prevoz, upoštevajte
njihova higienska priporočila.
.::.

1. PRIPOMOČKI, KI JIH POTREBUJETE:
●
●
●
●
●

maska in rezervna maska, če je pouk daljši od 4 šolskih ur;
plastična vrečka za masko;
šolske potrebščine, pisala (tudi rezervna);
dodatna oblačila (učilnice se bo pogosto zračilo);
bidon z vodo in malico, če niste naročeni.

2. PRIHOD V ŠOLO
Za vstopanje v šolo bosta od 8:30 do 9:00 odprta dva vhoda:
● Glavni vhod za tiste, ki pridete v šolo peš ali z mestnim avtobusom.
● Vhod z dvorišča skozi jedilnico za tiste, ki uporabljate kolesarnico.
 Prvi dan prihoda oddajte izpolnjeno in podpisano Izjavo dijaka o zdravstvenem
stanju dežurnemu učitelju/-ici.
 V šolo vstopajte posamično. Ves čas naj bo med vami razdalja vsaj 2 metra.
 Ob vstopu in med gibanjem po šoli obvezno nosite masko.
 Pri vstopu v šolo si obvezno razkužite roke.
 Po vstopu v šolo greste takoj v učilnico, kjer imate 1. šolsko uro pouk.
 Na stopnišču se ne dotikajte ograje in ne posedajte na klopcah pred učilnicami.
 V učilnico vstopite v čevljih.
 V učilnici so klopi in stoli razporejeni tako, da je razdalja med vami vsaj 1,5
metra, zato jih ne premikajte.

3. POUK
● Pouk se bo začenjal ob 9.00. Med poukom je priporočljivo nositi masko. Če
jo boste začasno sneli, jo odložite v vrečko, ki jo prinesete s seboj. Masko je po
2–3 urah uporabe potrebno zamenjati. Če boste uporabljali pralno masko, svetujemo, da
imate s sabo rezervno. Navodila za pravilno uporabo mask so obešena v učilnici. Navodila
za domačo izdelavo pralne maske pa dostopna na šolski spletni strani.
● Vrečko z uporabljeno masko odvrzite v koš za odpadne maske pri izhodu iz
šole.
● Upoštevajte pravilno higieno kihanja in kašljanja.
● Redno in pravilno si umivajte roke (po kihanju, kašljanju, pred in po malici, po
prijemanju kljuk …).
● V primeru pojava bolezenskih znakov okužbe s covid-19 (nahod, kihanje,
kašljanje, bolečine v žreli, povišana temperatura, motnje okušanja, vonja …), se obrnite
na profesorja/-ico, ki vas trenutno uči.

4. ODMORI
● Vsak odmor dobro prezračite učilnico. To naj zaradi varnosti (dotikanje okenskih
kljuk) opravi en dijak/-inja.
● Med odmori (tudi med glavnim odmorom) ne zapuščate učilnic.
● Glavni odmor bo od 10:35 do 11:00.

5. MALICA
Na malico v času priprav na maturo se prijavite do 14. 5. 2020 do 9:00 na elektronski
naslov prehrana@gimvic.org. V polje »zadeva« zapišite svoj razred in priimek
(npr.: 4A - JELEN). Sporočite, za katere dni pouka se prijavljate na malico.
Prijavljeni na malico jo boste dobili v razred. Pred razdelitvijo in hranjenjem si dobro umijte
roke.

6. UPORABA SANITARIJ
Uporabite sanitarije, ki so najbližje vaši učilnici. V prostore vstopajte posamično. Vrata v
sanitarije odpirajte s papirnato brisačko. Po uporabi si temeljito umijte roke z milom in
osušite s papirnatimi brisačami. Vhodna vrata v predprostor sanitarij ostajajo odprta.

7. ODHOD IZ ŠOLE
● Tudi pri odhodu iz šole upoštevajte varnostno razdaljo dveh metrov.
● Zaradi varnosti je druženje in zadrževanje v skupinah na dvorišču ali pred šolo po
navodilih NIJZ prepovedano.

Pripravila: Skupina Gimnazije Vič za koordinacijo dela v času razglašene epidemije

