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OKROŽNICA v zvezi z izvajanjem izobraževanja v prihajajočem tednu in novostmi na
področju šolskega koledarja ter izvedbe zaključnega izpita

Spoštovane direktorice, spoštovani direktorji,
spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,

pošiljamo vam informacijo o izvajanju izobraževanja v prihajajočem tednu ter informacijo o
spremembi šolskega koledarja in izvedbi zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021.

1. Izobraževanje v prihajajočem tednu
Vlada RS je je podaljšala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, kar pomeni, da sprememb
pri izvajanju izobraževanja ni. V srednjih šolah se bo v naslednjem tednu nadaljevalo izvajanje
pouka po prilagojenem modelu C, dijaški domovi ostajajo odprti, prav tako ni sprememb na
področju višjega šolstva in izobraževanja odraslih. Nadaljuje se testiranje zaposlenih v zavodih.
Za zagotavljanje varnega šolskega okolja in posledično ohranjanje zdravja vseh udeležencev
izobraževanja vas prosimo, da pri izvajanju dejavnosti upoštevate priporočene smernice
ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s
SARS-CoV-2 v zavodu so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

2. Sprememba šolskega koledarja za tekoče šolsko leto in določitev izpitnih rokov za
opravljanje popravnih in dopolnilnih izpitov za dijake zaključnih letnikov za šolsko leto
2020/2021
V Uradnem listu RS, št. 57/21, z dne 12. 4. 2021, je bil objavljen Sklep o določitvi rokov za
opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2020/2021.

S sklepom se je zaradi nemotenega izvajanja mature in omilitve ter odprave posledic COVID-19
v zvezi s pridobivanjem in zaključevanjem ocen določil dodatni rok za opravljanje dopolnilnega
ali popravnega izpita za dijake zaključnih letnikov, določene so omejitve pri opravljanju
dopolnilnega ali popravnega izpita, rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za opravljanje
mature in rok za odjavo od mature. Tako bodo lahko dijaki zaključnih letnikov še pred začetkom
opravljanja mature opravili en izpit bodisi dopolnilni bodisi popravni. Zaradi te možnosti se tudi
premakne rok za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja za pristop k maturi in odjave od mature.

3. Izvedba zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021

V Uradnem listu RS, št. 57/21, z dne 12. 4. 2021, je bil objavljen Sklep o prilagoditvah izvedbe
zaključnega izpita v šolskem letu 2020/2021.
S sklepom se določajo posamezne prilagoditve, kot so veljale že za spomladansko-jesenski
izpitni rok zaključnega izpita v šolskem letu 2019/2020 in pomenijo odstopanje od posameznih
določb Pravilnika o zaključnem izpitu, kot so na primer: najmanjše število članov šolske izpitne
komisije, nadzornih učiteljev, potek ustnega in pisnega izpita in drugo kot izhaja iz sklepa.
Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje bo poleg splošnih navodil in priporočil o
izvedbi zaključnega izpita (objavljena na naslovu https://cpi.si ) v sodelovanju s šolami pripravil
tudi navodila in priporočila za vse tiste izobraževalne programe, kjer bo ugotovljeno, da so
potrebne prilagoditve izpitnih katalogov.

4. Status delavca pri testiranju na SARS-COV-2
Ministrstvo za zdravje RS je pripravilo pojasnila v zvezi s statusom osebe, ki je na hitrem
antigenskem testiranju pozitivna. Podrobno pojasnilo vam pošiljamo v Prilogi 2.

S prijaznimi pozdravi.

mag. Nataša Kranjc
v. d. generalne direktorice
Direktorata za srednje in višje šolstvo
ter izobraževanje odraslih
PRILOGE:
- Priloga 1: Vključevanje učencev in dijakov, ki so COVID-19 preboleli, v vzgojno izobraževalni
proces v času karantene za njihove sošolce
- Priloga 2: Status delavca pri testiranju na SARS-COV-2

