
VARNA ŠOLA – Organizacija pouka v 
šolskem letu 2021/22 (Povzetek v 
slovenskem jeziku) 
 

Odlok BMBWF GZ 2021-0.559.836 

V šolskem letu 2021/22 se planira prezenčni pouk v tako imenovani sigurnostni fazi, ki temelji na 4-
stebernem sigurnostnem konceptu (cepljenje, testiranje, zračenje, zgodnje opozarjanje).  

VARNA FAZA V ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 
- V prvih treh tednih bodo trikrat na teden testirani VSI dijaki in dijakinje, tudi tisti, ki imajo 

potrdilo o prebolelosti oziroma so cepljeni. Dvakrat na teden se izvede hitri Antigen test, 
enkrat na teden pa PCR-test.  

- Za profesorje in profesorice ter za personal administracije velja enako pravilo – testiranje 
trikrat na teden. Za vse cepljene zadostuje opravljen hitri Antigen test na šoli, vsi tisti, ki pa 
niso cepljeni, pa morajo enkrat na teden namesto hitrega Antigen testa eksterno opraviti tudi 
PCR Test. Informacije o eksternih mestih testiranja, bodo dane na razpolago. 

- Vse osebe na šoli(dijaki in dijakinje, profesorji in profesorice ter ves personal administracije) 
morajo izven razredov in skupinskih prostorov nositi maske. 

4 – STEBERNI SIGURNOSTNI KONCEPT 
- ZGODNJE OPOZARJANJE 
- TESTIRANJE 
- CEPLJENJE  

Dijaki in dijakinje od 12. leta naprej imajo možnost cepljenja. 

- ZRAČENJE 

Če redno in zadostno zračenje ni možno, se lahko priskrbijo tudi naprave za zračenje.  

Nadaljnje informacije najdete na spletni strani www.sichereschule.at 

 

UKREPI, KI SE TIČEJO POUKA, ZARADI POSEBNE STOPNJE TVEGANJA 
Glede na število okužb v posamezni zvezni deželi poznamo 3 stopnje tveganja: 

1. Pod 100 – nizka stopnja tveganja (Stopnja 1) 
2. Med 100  in 200 – srednja stopnja tveganja (Stopnja 2) 
3. Nad 200 – visoka stopnja tveganja (Stopnja 3) 

 



Iz varnostnih ukrepov (če se na primer število okužb na šoli veča) se lahko sprejme tudi dodatne 
ukrepe na primer testiranje večkrat na teden ali pa obveznost mask tudi v času pouka. V najslabšem 
primeru se lahko za določene razrede organizira tudi Distance-Learning. 

 

SPLOŠNI HIGIENSKI IN PREVENTIVNI UKREPI 
- Redno testiranje 
- Vse zunanje osebe, morajo pred vstopom v šolo pokazati potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali 

pa negativni test. V vseh prostorih šole morajo nositi zaščitno masko. 
- Za vse zaposlene, ki niso cepljeni velja, da morajo trikrat na teden testirati (najmanj enkrat na 

teden morajo na PCR test) 
- V internatih veljalo definirana higienska določila. Tisti, ki so za to pooblaščeni preverjajo ali so 

dijaki in dijakinje cepljeni oziroma testirani. Za vse zaposlene v internatih, ki niso cepljeni, 
veljajo ista določila kot za zaposlene na šolah (testiranje trikrat na teden s hitrim Antigen 
testom, enkrat tedensko s PCR testom). 

 

UKREPI GLEDE NA FAZE SIGURNOSTI 
FAZA DIJAKI IN DIJAKINJE CELOTEN PERSONAL ŠOLE 

Stopnja tveganja 1 Vsi dijaki in dijakinje se lahko 
na šoli prostovoljno testirajo s 
hitrimi antigenskimi testi. 

Ali potrdilo o cepljenju ali pa 
negativen test (2krat tedensko 
se opravi hitri antigenski test, 
najmanj enkrat na teden je 
treba narediti PCR test). 

Stopnja tveganja 2 Ali potrdilo o cepljenju ali pa 
negativen test (2krat tedensko 
se opravi hitri antigenski test, 
najmanj enkrat na teden je 
treba narediti PCR test). 
 
Izven učilnic in skupnih 
prostorov morajo obvezno 
nositi maske. 

Ali potrdilo o cepljenju ali pa 
negativen test (2krat tedensko 
se opravi hitri antigenski test, 
najmanj enkrat na teden je 
treba narediti PCR test). 
 
Izven učilnic in skupnih 
prostorov morajo obvezno 
nositi maske. 

Stopnja tveganja 3 Ali potrdilo o cepljenju ali pa 
negativen test (2krat tedensko 
se opravi hitri antigenski test, 
najmanj enkrat na teden je 
treba narediti PCR test). 
 
Maska je obvezna v vseh 
prostorih šole.  

Ali potrdilo o cepljenju ali pa 
negativen test (2krat tedensko 
se opravi hitri antigenski test, 
najmanj enkrat na teden je 
treba narediti PCR test). 
 
Maska je obvezna v vseh 
prostorih šole. 

 

Stopnja tveganja 1 – brez tveganja ali nizka stopnja tveganja 

- Pogovori z zakonitimi zastopniki, konference in srečanja s šolskimi partnerji so dovoljeni v 
okviru 3-G oziroma PCT pravila. Nošenje mask je obvezno. 



- Enodnevne in večdnevne šolske prireditve oziroma ekskurzije so dovoljene, če lahko 
zagotovimo dovolj varnosti – v nasprotnem primeru so odpovedane (če je na primer stopnja 
tveganja z okužbo v kraju, kamor so namenjeni večja). 

- Pouk in kooperacija z zunanjimi partnerji je v okviru 3-G oziroma PCT pravila dovoljena. 
Nošenje mask je obvezno. 

 

Stopnja tveganja 2 

- Pogovori z zakonitimi zastopniki, konference in srečanja s šolskimi partnerji so dovoljeni v 
okviru 3-G oziroma PCT pravila. Nošenje mask je obvezno. 

- Enodnevne in večdnevne šolske prireditve oziroma ekskurzije so dovoljene, če lahko 
zagotovimo dovolj varnosti – v nasprotnem primeru so odpovedane (če je na primer stopnja 
tveganja z okužbo v kraju, kamor so namenjeni večja). 

- Pouk in kooperacija z zunanjimi partnerji je v okviru 3-G oziroma PCT pravila dovoljena. 
Nošenje mask je obvezno. 
 

Stopnja tveganja 3 

- Pogovori z zakonitimi zastopniki, konference in srečanja s šolskimi partnerji potekajo Online. 
- Vse šolske prireditve so prepovedane. 
- Pouk in kooperacija z zunanjimi partnerji ni dovoljena. Psihosocialna podpora je dovoljena. 

UKREPI ŠOLE 
Šola lahko glede na stopnjo tveganja določi tudi naslednje ukrepe: 

- Obvezne maske za vse osebe na celotni šoli 
- Sprememba frekvenc testiranja (več kot trikrat na teden) 
- Usklajevanje začetka pouka in pavze med skupinami 

PEDAGOGIKA IN ORGANIZACIJA ŠOLE 
V šolskem letu 2021/22 je predpostavljen prezenčni pouk z zgoraj opisanimi ukrepi. Dijaki in dijakinje, 
ki spadajo v rizično skupino lahko zaprosijo za šolanje na daljavo (najdlje en teden). Prošnja za 
podaljšanje je možna le s predloženem strokovnim zdravniškim potrdilom.  

Dijaki in dijakinje, ki niso cepljeni in ne upoštevajo preventivnih ukrepov, morajo biti podučeni o 
posledicah. 

DOLOČBE ZA DOLOČENE PREDMETE 
ŠPORTNA VZGOJA 

Športna vzgoja je v šolskem letu 2021/22 je v čim večjem obsegu planirana na prostem. V notranjih 
prostorih je potrebno biti pozoren na redno zračenje. 

Pri stopnji tveganja 2 in 3 se le-ta izvaja na prostem, v notranjih prostorih le, če ne gre drugače. Paziti 
je treba na primerno razdaljo med dijaki in dijakinjami (najmanj 1 meter). 

Vse športne aktivnosti, kjer dijaki in dijakinje dalj časa stojijo v direktnem kontaktu so prepovedane.  

 



NEOBVEZNI in PROSTI PREDMETI 

Se izvajajo v vseh stopnjah tveganja.  

PODPORA ZA DIJAKE IN DIJAKINJE 
POSPEŠEVALNI POUK 

Za pospeševalni pouk so na razpolago dodatni profesorji in profesorice. Za dijake 9. izobraževalne 
stopnje in zaključne letnike  so na voljo sredstva EU v okviru programa  financiranja REACT, za 
katerega so šole zaprosile pri BMBWF.  

Na to naj bodo posebej pozorni 

- Dijaki prvega razreda in pa maturanti 
- Dijaki, ki potrebujejo dodatno pomoč pri nemščini, (uporabni) matematiki in drugih jezikih 

oziroma tistih predmetih, ki so relevantni za zaključne izpite oziroma maturo.  

PSIHOSOCIALNA PODPORA 

- Dijakom in dijakinjam je na voljo psihosocialna podpora (Mladinski coach) 

OCENJEVANJE, (ZAKLJUČNI) IZPITI, NAPREDOVANJE V VIŠJO STOPNJO 
OCENJEVANJE 

Dijak/inja pri pouku ni ocenjen/a, če je tako dolgo odsoten/a, da ga/jo oseba, ki ga/jo poučuje ne 
more realno oceniti.  

SEMESTERSKI IZPITI - NOST 

Semestrski izpiti obveznih predmetov iz letnega semestra šolskega leta 2019/2020, ki niso bili 
opravljeni oziroma so bili ocenjeni z nezadostno oceno, se lahko odložijo do najkasneje 30. Novembra 
2021. Učenci in učenke s skupno več kot dvema nezadostnima ocenama pri obveznih predmetih v 
zimskem in letnem semestru šolskega leta 2020/21 so upravičeni nadaljevanja šolanja v višji stopnji, 
če izpite opravijo do najkasneje 30. novembra 2021. Do takrat se udeležijo pouka višje oziroma 
naslednje stopnje.  

NAPREDOVANJE V VIŠJO STOPNJO in PONAVLJANJE LETNIKA (Samo prvi letniki) 

- Če letno spričevalo po ponavljalnih izpitih vsebuje eno negativno oceno, lahko učenec/ka 
brez zaključne konference napreduje v nadaljevalno stopnjo, če v prejšnjem šolskem letu pri 
tem predmetu ni bilo negativne ocene.  

- Če letno spričevalo po ponavljalnih izpitih vsebuje več kot eno negativno oceno, lahko 
konferenca odloči, ali učenec/ka napreduje v nadaljevalno stopnjo, v primeru da v prejšnjem 
šolskem letu pri teh predmetih ni bilo negativne ocene.  

- Pravila ne veljajo pri menjavi šole. 

ZAKLJUČNI IZPITI (Matura, Diplomski izpiti, Zaključni izpiti) 

Za predpise v jesenskem in zimskem terminu (1. in 2. stranski termin) se sklicujemo na odlok o 
pripravi in izvedbi zaključnih izpitov za šolsko leto 2020/21. 


