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OKROŽNICA v zvezi s postopnim odpiranjem vzgojno-izobraževalnih zavodov

Spoštovani,
Pošiljamo vam nekaj ključnih informacij ob postopnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih
zavodov.
1. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Vlada RS je na seji dne 11. 2. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
S tem odlokom se sproščajo nekatere omejitve na področju srednjega in višjega šolstva ter
področja izobraževanja odraslih.
V SREDNJIH ŠOLAH je tako dovoljena izvedba:
pouka v izobraževalnih programih nižjega poklicnega
izobraževanja,
pouka v zaključnih letnikih drugih izobraževalnih
programov,
praktičnega pouka,
nujnih postopkov , p o v e z a n i h z n a d a l j e v a n j e m i n
zaključevanjem izobraževanja v izobraževalnih programih umetniške gimnazije
glasbene smeri in plesne smeri za izvedbo individualnega pouka,
dodatne strokovne pomoči,
nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in
zaključevanjem izobraževanja,
izrednega izobraževanja,
nujne pomoči šolske svetovalne službe.
V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH je dovoljeno opravljanje:

-

izpitov,
seminarjev do največ 10 udeležencev,
laboratorijskih vaj,
individualnega pouka.

V ORGANIZACIJAH ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ni več omejitev, zato je omogočeno
izvajanje vseh dejavnosti in programov v polnem obsegu.
V DIJAŠKIH DOMOVIH lahko bivajo dijaki in študentje višjih strokovnih šol, ki so opredeljeni v
zgornjih odstavkih. Prav tako lahko v dijaških domovih bivajo študentje visokošolskih zavodov,
ki lahko, skladno z odlokom, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih opravljajo
izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk.
Odlok tudi določa, da prepoved zbiranja ne velja za zaposlene v zgoraj navedenih zavodih in za
posameznike, ki v njih opravljajo delo na drugi pravni podlagi ter za člane organov teh zavodov.
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo
pri izvajanju dejavnosti še naprej upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARSCoV-2.
Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do takrat
pa se uporablja Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21,
14/21 in 15/21).
Ob ponovnem odpiranju šol se je treba zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko
vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni, zato vas prosimo,
da pri organizaciji in izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela upoštevate priporočila, ki so sicer
objavljena v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s
covid-19, tabela na strani 48-49 (predvideni ukrepi v stolpcu za Model C-SŠ):
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/modeli_in_priporocila.pdf.
2. Testiranje zaposlenih
Odlok določa, da se zaposleni v teh zavodih enkrat tedensko testirajo s hitrim antigenskim
testom (HAG). Podrobnejše informacije smo vam posredovali z okrožnico dne 27. 1. 2021, ki
smo ji priložili tudi protokol testiranja z algoritmom poteka testiranja. Posebej opozarjamo na
pravočasnost testiranja zaposlenih v dijaških domovih, v katere se dijaki ponekod vračajo že ob
nedeljah.
Hkrati bi vas želeli opozoriti še, da v skladu z odlokom zaposlenim testiranja ni treba opraviti,
če:
- predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s
polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur,
- imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni,
MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
- imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni,
vendar ni starejši od šest mesecev, ali
- imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo
več kot šest mesecev.
3. Spremljanje podatkov

Že od septembra je na Portalu VIZ vzpostavljena aplikacija za potrebe poročanja o pojavnosti in
oblikah okužbe s COVID-19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih, z naslovom COVID-19 STANJE
NA VIZ ZAVODIH. Ponovno vas seznanjamo, da je vnos v aplikacijo obvezen, sproten, vnesen
neposredno po pridobljeni informaciji in/ali določitvi ukrepa in se zabeleži v dnevu dogodka do
15.00 ure oz. skladno z opredeljenim delovnim časom zavoda. Dogodki in ukrepi, ki so
ravnateljicam in ravnateljem sporočeni s strani staršev ali skrbnikov, zaposlenih in NIJZ po
15.00 uri v dnevu, morajo biti v aplikacijo vneseni najkasneje do 10.00 ure naslednjega dne.
4. Šolska prehrana
V zvezi s šolsko prehrano in brezplačnim toplim obrokom posredujemo naslednja pojasnila:
Ko pouk za del dijakov poteka v šoli, za ostale pa je še vedno organizirano izobraževanje na
daljavo, šola za dijake v šoli ponovno zagotavlja malico po Zakonu o šolski prehrani, kar
pomeni, da jim pripada tudi pravica do subvencije po tem zakonu. Dijakom, ki se še naprej
izobražujejo na daljavo in so upravičeni do brezplačnega toplega obroka po ZIOPDVE, pa se letega še naprej zagotavlja na lokaciji, kjer so ga prejemali do sedaj.
Šola v aplikaciji Šolska prehrana, za dijake, ki so pri pouku v šoli, po ustaljenem postopku
izpolni zahtevek za subvencionirano šolsko prehrano.
Za dijake, ki se izobražujejo na daljavo in prejemajo brezplačni topli obrok, pa šola posebej
izpolni še zahtevek za povračilo stroškov brezplačnega toplega obroka, vendar le v primeru, če
šola zanje zagotavlja brezplačni topli obrok.
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo
pri izvajanju dejavnosti še naprej upoštevati priporočene smernice ministrstva, pristojnega za
zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARSCoV-2.

Za ves vaš vložen trud in sodelovanje se vam zahvaljujemo.
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