Protokol izvedbe preizkusa likovne nadarjenosti na
Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM)
za šolsko leto 2020/2021
1 TERMIN IZVEDBE
Preizkus se bo izvajal v štirih terminih, na vsakega je bilo povabljenih 36 učencev, udeležencev bo najbrž
nekoliko manj, točno število bo znano 15. 5. 2020 (do takrat imajo učenci čas, da sporočijo morebitno
neudeležbo). Vsak dan uporabimo drug komplet nalog. Termini izvedbe:
-

2. 6. 2020 ob 8.00
2. 6. 2020 ob 13.00
3. 6. 2020 ob 8.00
3. 6. 2020 ob 13.00

2 KRAJ IZVEDBE
Opcija 1: Avla Srednje šole za oblikovanje Maribor, v izmeri 300 m2. Pred pričetkom vsake izvedbe
preizkusa likovne nadarjenosti se avlo prezrači tako, da se odpre glavni vhod šole in zadnji (učiteljski
vhod).
Opcija 2: 4 učilnice SŠOM v izmeri cca. 60 m2
Prostore zračimo tudi v času odmorov med preizkusi.
Pred izvedbo vsakega preizkusa ustrezno počistimo, razkužimo prostor, mize.
Klopi se razporedijo skladno z navodili NIJZ za vzgojno izobraževalne zavode. Razdalja med udeleženci je
1,5 – 2 m. Potrebno je pripraviti večje število košev za smeti (za zadnjo nalogo) med mizami, da ne bo
pri odlaganju odpadkov prihajalo do srečevanja učencev.
Tajnica preizkusa bo do 23. 5. 2020 pripravila sedežni red, da se klopi ustrezno razporedijo.

3 IZVEDBA PREIZKUSA
3.1

PRIHOD

Učence začnemo v šolo spuščati 15 min pred preizkusom.

Starši, prijatelji in ostali spremljevalci ne hodijo v prostore šole. Na dijake počakajo izven šolskih
prostorov, tudi zanje velja, da je na šolskih površinah prepovedano druženje v večjih skupinah.

Pred šolo sta 2 učitelja, ki skrbita za ustrezno razdaljo med učenci. Pri vhodu je razkužilo za roke,
preverjamo, da si vsak učenec ob vhodu razkuži roke. Prav tako je prepovedan vstop brez maske.

V kolikor učenec nima maske, mu učitelj pri vhodu poda masko za enkratno uporabo, ki jo zagotovi šola.
Vrata v šolo so ves čas odprta, da učenci ne prijemajo kljuk. Zapremo jih ob 8.00 oz. 13.00, ko se preizkus
začne.
V šoli 2 učitelja, ki imata v rokah sedežni red, učence napotita k njihovim mizam. Pazimo na pretočnost
in zagotavljanje varnostne razdalje.

3.2

PREIZKUS

V uvodu 1 učitelj (tajnica preizkusa) z odra poda navodila glede preizkusa:

Tajnica/učitelj prebere – kandidat posluša
Preizkus likovne nadarjenosti je letos izjemoma sestavljen iz treh nalog, dolgih 50 oz. 60 min. Pred vsako
nalogo vam bom prebral/-a navodila oz. jih bomo skupaj. Zavedamo se, da preizkus opravljate v precej
neobičajnih in za vse nas novih okoliščinah, verjamemo pa, da bo tudi v teh vaš talent zasijal.
Na mizi vas že čakajo pripravljene kuverte, v katerih najdete:
-

-

Potrdilo o prijavi na preizkus likovne nadarjenosti, ki ga vzamete domov.
Listek s podatki, ki ga pregledate in popravite morebitne napake. Obvezno opišite kraj rojstva, tisti pri
katerih manjka pošta in poštna številka, pa tudi to. Pišite z VELIKIMI TISKANIMI črkami in čitljivo (če
boste pisali nečitljivo, obstaja možnost, da bodo na potrdilu o opravljenem preizkusu napačni
podatki).
Napotek učiteljem: Te listke prosim poberite še pred začetkom opravljanja preizkusa in preverite, da
so učenci res napisali vse potrebne podatke.
V kuverti je tudi pet nalepk s šiframi – ena z imenom, priimkom ter šifro (to vzamete domov) ter štiri
na katerih je samo šifra – te prilepite na izdelke.

Zaradi trenutnih ukrepov, klopi med preizkusom ne zapuščate, razen ko morate na stranišče (to nakažete z
dvigom roke). Na stranišče lahko gre samo ena oseba naenkrat. Izdelke zložite na rob mize.
Vsaka naloga se točkuje s točkami od 5 do 10, da uspešno opravite preizkus pa morate zbrati vsaj 18 točk.
Rezultati bodo objavljeni po šifrah na spletni strani šole v petek, 5. 6. 2020, popoldan. V tednu med 8. in 12. 6.

Ves čas trajanja preizkusa morajo učenci in učitelju uporabljati zaščitno masko. Izjema je, v kolikor
vmes pijejo ali jedo. V tem primeru morajo skladno z navodili NIJZ pred hranjenjem in po njem z
alkoholnimi robčki za enkratno uporabo mizo razkužiti. Učenci si med seboj ne smejo posojati
pripomočkov. V kolikor komu kaj manjka, to sporoči nadzornemu učitelju, ki glede na zmožnosti to
zagotovi iz zalog pripravljenih v pisarni tajnice preizkusa.

3.3

DELITEV IN POBIRANJE GRADIV

Navodila za posamezne naloge deli profesor, ki si je pred tem umil in razkužil roke. 4 nadzorni učitelji
imajo razdeljene »koridorje«. Vse izdelke in navodila učenci zlagajo v kot mize, kjer jih učitelji poberejo
po tem, ko učenci zapustijo šolo.
Po tem, ko nadzorni učitelji razdelijo naloge, eden izmed njih oz. tajnik preizkusa prebere navodila.
Po tem so izdelki 1 dan v hrambi v kabinetu DSP. Učitelji, ki izdelke ocenjujejo, jih tam prevzamejo 5. 6.
2020 in jih ocenijo najkasneje do 5. 6. 2020 do 12. ure. V petek, 5. 6. 2020 do 15. ure objavimo rezultate
preizkusa.

4 RAZNO
Vsa ostala navodila se upoštevajo v skladu s higienskimi priporočili v času epidemije NIJZ ter
Protokolom SŠOM v času sproščanja omejitvenih ukrepov epidemije.
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