Celje, 12. 5. 2020

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE ŠTUDIJA TER OCENJEVANJA ZNANJA
ZA ČAS TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19
Glede na razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na podlagi Sklepa o določitvi rokov za uveljavljanje
pravic in izvrševanje obveznosti na področju višjega strokovnega izobraževanja za študijsko leto 2019/20 (št.
6036-273/2019/49, z dne 15. 4. 2020), Okrožnice v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim
odpiranjem srednjih in višjih šol ter organizacij za izobraževanje odraslih (št. 603-3/2019/22, z dne 4. 5. 2020),
ministrice, pristojne za izobraževanje ter v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javne zdravje,
predlagamo za področje višjega šolstva za čas trajanja pandemije in čas po 18. 5. 2020, naslednja priporočila:
ŠTUDIJ
Od 18. 5. 2020 do zaključka študijskega leta 2019/20 lahko študij (v celoti ali delno) poteka v predavalnicah
in laboratorijih višjih strokovnih šol (v nadaljevanju VSŠ) ali kot študij na daljavo.
Predavanja in seminarske vaje se v študijskem letu 2019/20 izvedejo na daljavo v kolikor je to možno brez
zmanjševanja kakovosti in obsega, s ciljem doseganja zahtevanih kompetenc.
Odločitev v zvezi z načinom izvajanja študija sprejme predavateljski zbor šole, pri čemer se tiste šole, ki
delujejo kot organizacijske enote šolskih centrov, o odprtju šole posvetujejo z vodstvom šolskega centra.
Pod vodstvom mentorja predavatelja oz. inštruktorja, študent samostojno dela na domu (seminarske in
projektne naloge, poročila, diplomska dela).
Usklajevanje procesa izobraževanja na daljavo in vrnitve v prostore VSŠ (delno ali v celoti) vodi ravnatelj, ki
je odgovoren za smiselne prilagoditve priporočil prostorskim, kadrovskim in drugim pogojem posamezne
šole.
Dobra priprava študentov in osebja na upoštevanje priporočil NIJZ je bistvenega pomena, zato jih je treba
pravočasno in na razumljiv način seznaniti z novimi šolskimi pravili in sprejetimi higienskimi ukrepi (časovna
in prostorska razporeditev, način izvajanja študija od 18. 5. 2020 dalje, pravila ocenjevanja ...). VSŠ poiščejo
ustrezne rešitve tudi za študente in osebje, ki se v šolo iz različnih razlogov ne bodo mogli vrniti. Še posebej
so pozorni na težave študentov v samoizolaciji ter študentov iz rizičnih skupin.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Študenti VSŠ lahko gredo na praktično izobraževanje (PRI) k delodajalcem, če je vzpostavljeno varno delovno
okolje v skladu z zaščitnimi ukrepi in priporočili NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti.
V kolikor niso izpolnjeni pogoji za varno delo študenta na PRI v podjetju oz. študentu ne moremo zagotoviti
mesta za izvedbo PRI, se PRI lahko izvaja:

na daljavo za podjetje, pod vodstvom mentorja iz podjetja;

na šoli, v okviru MICa pod vodstvom mentorja na šoli.
Študent lahko del praktičnega izobraževanja v podjetju, ki ga zaradi izrednih razmer ni mogel v celoti opraviti,
nadomesti oz. se mu prizna:
 do 1 teden - priznavanje splošnih kompetenc na podlagi oddane dokumentacije o izvedenem
PRI in ocene mentorja;
 2 do 3 tedni - oddano poročilo o izvedenem PRI in izdelana projekta naloga in pozitivna ocena
mentorja.
 več kot 3 tedni – študent nadomesti PRI v istem ali drugem podjetju.
POGOJI ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKIH PROSTORIH
Izobraževanje se lahko izvajajo pod naslednjimi pogoji:
o
zagotovljena je fizična distanca (najmanj 1,5 m),
o
zagotovljeno je umivanje oz. razkuževanje rok,
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o
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ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti (zaščitna obrazna
maska, rokavice itd.),
razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor,
redno, periodično prezračevanje prostorov,
izvedba študijskega procesa v najkrajšem možnem času,
šola mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti jasno opozoriti vse študente, da morajo v primeru
simptomov in znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo
počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje, občutek pomanjkanja zraka) ostati doma. Doma
morajo ostati tudi v primeru, če so bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena
okužba s SARS-CoV-2.

Študent mora pred vključitvijo v študijski proces izpolniti in potrditi izjavo iz prejšnje alineje (priloga 1).
OCENJEVANJE ZNANJA
Pravila so sprejeta na podlagi Pravilnika o ocenjevanju v višjih strokovnih šolah (29. 7. 2009) in Sklepa o
določitvi rokov za uveljavljanje pravic in izvrševanje obveznosti na področju višjega strokovnega
izobraževanja za študijsko leto 2019/2020 (15. 4. 2020).
Priporoča se:
izvedba ustnih izpitov in zagovorov seminarskih in projektnih nalog, poročil in diplomskih del na
daljavo,
pisni del izpita se izvede na daljavo, v kolikor lahko preverimo identiteto študenta in zagotovimo
nadzor nad izvajanjem izpita,
pisni del izpita se nadomesti z drugimi oblikami preverjanja doseženega znanja in kompetenc
(ustni zagovor, seminarske in projektna naloga …) in se izvede na daljavo:
izvedba pisnega in ustnega dela izpita na šoli, pri čemer morajo biti izpolnjeni vsi varnostni ukrepi.
Izpitni roki
Ne glede na letni delovni načrt lahko predavatelji predlagajo dodatne izpitne roke tudi izven predvidenih
terminov do konca meseca oktobra 2020. Obliko in izvedbo ocenjevanja izberejo glede na možnosti, ki jih
imajo v okviru programske opreme oz. način s katerimi študenti najlažje izkažejo svoje kompetence.
Ustni izpiti
Ustne izpite se lahko izvaja preko videokonferenčnih povezav, s tem da predavatelj opravi identifikacijo
študenta z ustreznim dokumentom s sliko (študentska izkaznica, osebna izkaznica, vozniški izpit ...) Od 18.
5. 2020 se ustni izpiti lahko izvajajo tudi v živo v prostorih VSŠ.
Pisni izpiti
Pisne izpite se lahko izvaja na daljavo, v kolikor je zagotovljen ustrezen nadzor nad študenti (kombinacija
spletnih učilnic in video nadzora) in je opravljena identifikacija študenta z ustreznim dokumentom
(študentska izkaznica, osebna izkaznica, vozniški izpit ...). Od 18. 5. 2020 se pisni izpiti lahko izvajajo v živo
v prostorih VSŠ skladno z navodili za varno delo v šolah (NIJZ).
Seminarske in projektne naloge, poročila
Seminarske in projektne naloge ter poročila o izvedenih laboratorijskih oz. seminarskih vajah se oddajajo
tako, kot določi posamezen predavatelj – preko elektronskih medijev, in se ocenjujejo v skladu s pravilnikom.
Predstavitve in zagovori se lahko izvajajo od 18. 5. 2020 dalje na šoli ali na daljavo preko videokonferenčne
povezave.
Diplomski izpiti
Predstavitve in zagovori diplomskih nalog se lahko izvajajo od 18. 5. 2020 dalje v prostorih VSŠ ali na
daljavo preko videokonferenčne povezave.
S spoštovanjem,
Alojz Razpet,
predsednik Skupnosti VSŠ
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Priloga 1

Izjava pred vstopom študenta v višjo strokovno šolo ob sproščanju ukrepov za
zajezitev širjenja COVID-19
Izjavljam, da _______________________________________________________________ (ime in priimek študenta)
1. v zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna
temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek
pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, ki bi kazala zgoraj navedene znake.
3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARSCoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu, bom ostal doma.

Kraj in datum:____________________________________
Podpis:__________________________________________

Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska
doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se
najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom,
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen
poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se
poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne
bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni
je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko
testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben
tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s
površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna
higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.
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