
 
 

 

PROTOKOL IZVEDBE IZPITOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19  

NA VSŠ SEŽANA V INKUBATORJU SEŽANA  
 

Prihod in vstop v šolo 
- profesor pride na šolo vsaj pol ure pred izpitom in ustrezno pripravi prostore za opravljanje izpita, 

- študenti prihajajo individualno in lahko vstopijo v šolo posamično 15 minut pred izpitom z zaščitno masko, 

- študenti se usmerijo naravnost v učilnico, kjer bodo upravljali izpit, 

- v kolikor morajo obiskati sanitarije, naj to storijo takoj ob prihodu in pred pričetkom izpita, 

- zadrževanje v študentski sobi pred ali po izpitu ni zaželeno. 

 

Priprava učilnice za izpit 

- profesor pred izpitom temeljito prezrači učilnico in označi prostore, kjer lahko sedijo študenti (prostore se določi glede na 

število prijavljenih na izpit po načelu največje možne medsebojne razdalje), 

- v posamezni učilnici je lahko hkrati prisotnih največ 15 oseb (če je na izpit prijavljenih oseb več, se jih napoti v več učilnic, če 

potrebujejo isto učilnico se jih razdeli v 2 skupini in med skupinama opravi daljši premor s prezračevanjem in čiščenjem), 

- profesor preveri, če je v učilnici na voljo dovolj zaščitnih sredstev (razkužilo za roke, zaščitne maske, …). 
 

Vstop v učilnico 

- vse osebe morajo ob prihodu (in odhodu) nositi lastne zaščitne maske, 

- ob vstopu v učilnico si temeljito razkužijo roke z ustreznim razkužilom, 

- ves čas vstopanja so vrata na stežaj odprta (vrata naj odpira in zapira samo profesor), 

- v posamezni učilnici je lahko hkrati prisotnih največ 15 oseb (če je na izpit prijavljenih oseb več, se jih napoti v več učilnic, če 

potrebujejo isto učilnico se jih razdeli v 2 skupini), 

- študent se ob prihodu napoti naravnost na odrejeno mesto, 

- ob prvem prihodu na izpit mora študent podpisati izjavo o zdravstvenem stanju, 

- če profesor (ali kolega študent) opazi bolezensko stanje, se bolnega študenta napoti domov oz. se mu odredi ločen prostor 

do prihoda svojcev, nato se sledi navodilom medicinske stroke. 

 
Opravljanje izpita 

- vsa izpitna gradiva lahko deli in pobira le profesor, 

- ko so vsi študenti na svojih mestih lahko snamejo zaščitne maske in pišejo izpit brez njih, 

- študenti si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo, 

- ko končajo s pisanjem izpita, izpitne pole pustijo na mizi in počakajo na konec izpita. 
 

Zapuščanje učilnice in šole 

- med samim izpitom ni dovoljeno zapuščati učilnice (razen v primeru višje sile), 

- ko je izpit končan, si vsi nadenejo zaščitne maske in individualno zapustijo učilnico in šolske prostore, 

- zadrževanje in druženje v šoli in pred šolo ni dovoljeno. 
 

Uporaba sanitarij 
- tudi v sanitarijah morate skrbeti za ustrezno medsebojno razdaljo, 

- vrata kabin odpirajte in zapirajte z robčki, servieti ali podobnimi papirnatimi materiali, 

- sledite navodilom infografike in spoštujte navodila higiene rok. 
 

Zaščitna oprema 

- osnovna zaščitna oprema se nahaja na šoli v zadostnih količinah, 

- želeno je, da na šolo pridete s svojimi zaščitnimi maskami (pralnimi ali za enkratno rabo), 

- ob odhodu maske za enkratno rabo zavržete v posebej za to pripravljen koš za smeti, ki je nameščen pri vhodu v stavbo. 


