
ANEKS K HIŠNEMU REDU SREDNJE ŠOLE RAVNE ZA ČAS PANDEMIJE KOVID 19 

NAVODILA IN DODATNA POJASNILA ZA IZVEDBO SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE 

V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU 2020 

Pri izvedbi splošne in poklicne mature (v nadaljevanju: matura) se z namenom zagotavljanja 

varnosti kandidatov in ostalih udeležencev šolam, poleg higienskih priporočil, ki jih je pripravil NIJZ, 

priporoča, da šole s pravili hišnega reda določijo še naslednje: 

- Šola naj bo za posamično vstopanje kandidatov vsak dan izpita dovolj zgodaj odprta. Vhode v šolo 

nadzirajo nadzorni, ki so lahko strokovni delavci šole ali ostali zaposleni.  

- Šole v skladu s svojimi možnostmi vhode in izhode iz šole določijo tako, da so za kandidate 

zagotovljene najkrajše poti do njihovega izpitnega prostora. Kandidati naj vstopajo in izstopajo v 

šolo posamično in se gibljejo skozi šolske prostore z medsebojno. O načinu prihoda v šolo, se 

kandidata obvesti po e-pošti. 

- Sestanek nadzornih učiteljev se vsak dan izpita začne dovolj zgodaj (najkasneje ob 7.45), da se 

lahko zaključi pred vstopom kandidatov in nadzornih učiteljev v izpitni prostor (ob 8.30). 

- Učitelji in drugi zaposleni na šoli v dneh izvajanja pisnih izpitov opravljajo naloge nadzora, in sicer: 

o strokovni delavci šole kot nadzorni učitelji v izpitnih prostorih in na hodnikih,  

o strokovni delavci šole in drugi delavci šole pred izpitnim prostorom in pri vhodih/izhodih 

v šolo.  

- Kandidati vstopajo/izstopajo v izpitne prostore v predpisanem fizičnem razmiku.  

- Po prihodu v izpitni prostor kandidat osebne stvari odloži na za to določeno mesto (tudi prigrizke). 

Vnos elektronskih mobilnih naprav v izpitni prostor je prepovedan. Na mizi ima lahko kandidat le 

dovoljene pripomočke, masko, vrečko za masko in vodo. 

- Identifikacija kandidata se opravi tako, da le-ta položi svojo osebno izkaznico na rob mize; nadzorni 

učitelj brez dotika izkaznico pogleda. Če  bo kandidat opravljal maturo z masko na obrazu, za 

identifikacijo za kratek čas masko z obraza odmakne. 

- Nadzorni učitelji s predhodnim razkuževanjem rok, z masko na obrazu in z minimalnim 

prijemanjem izpitnih pol ter šifer razdeli gradivo za izpit in opozori kandidate, da preverijo, če so 

prejeli vse gradivo. 

- Po zaključku izpita kandidati pustijo izpitno gradivo na robu mize, ki ga z razkuženimi rokami in 

masko na obrazu pobere nadzorni učitelj. 

- Med odmori nadzorni učitelj ali drugi delavci šole izpitne prostore prezračijo; zato se kandidate 

vnaprej obvesti o zadostnih oblačilih. Kandidati med odmorom lahko pojejo prigrizke, ki jih 

prinesejo s seboj. 

- Pri ustnem izpitu rokovanje s paketom in listki v paketu pred izbiro kandidata opravlja učitelj 

spraševalec po predhodnem razkuževanju rok.  

- Mentor zagotovi, da je izpitni prostor pred izpitom četrtega predmeta poklicne mature ustrezno 

pripravljen z upoštevanjem ukrepov za zaščito pred širitvijo virusa, da je pripravljen material, 

potreben za izdelavo izdelka oz. za opravljanje storitve, in drugi pripomočki, določeni s 

predmetnim izpitnim katalogom in sklepi šolske maturitetne komisije. Mentor kandidate seznani s 

postopkom opravljanja zagovora in jih opozori na upoštevanje pravil varstva pri delu in varovanja 

zdravja ter ukrepov za zaščito pred širitvijo virusa. 

 

Šole morajo pred prvim izpitom na spomladanskem izpitnem roku maturante na daljavo posebej 

seznaniti s popravki in dopolnitvami hišnega reda in navodili za preprečevanje okužb s COVID-19, ki 

veljajo za letošnjo izvedbo. 

 

Kandidat pred začetkom opravljanja spomladanskega izpitnega roka mature poda enkratno izjavo 

(Higienska priporočila NIJZ - priloga 3) o svojem zdravstvenem stanju in se zaveže, da bo šolo 

nemudoma obvestil o morebitnih spremembah v času opravljanja izpitov mature.  

 



V prilogi 1 higienskih priporočil NIJZ so tudi definirane bolj rizične skupine, Kandidatom z rizičnih 

skupin, ki se želijo izpitov udeležiti na spomladanskem izpitnem roku, lahko ŠMK omogoči opravljanje 

izpitov manjših skupinah (z večjo varnostno razdaljo) ali v posebnem prostoru.  

 

V zvezi z naknadno prijavo ali odjavo o posameznega izpita ali mature v celoti se kot upravičen 

razlog za nepravočasno odjavo oziroma ali neudeležbo na izpitu oziroma dela izpita štejejo tudi naravne 

nesreče (nalezljive bolezni sodijo v to kategorijo). Pri uveljavljanju upravičenih razlogov morajo 

kandidatu priložiti ustrezno potrdilo. Vlogi mora biti priloženo mnenje ŠMK. 

 

 


