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OBVESTILA DIJAKOM PRED VRNITVIJO V ŠOLE  22. 2. 2021 

- V ponedeljek, 22. 2. 2021 se za dijake 4. letnika spet prične pouk v 

živo. Potekal bo po urniku, ki ste ga prejeli oz. ga imate zapisanega v 

eAsistentu.  Tudi učilnice zapisane v eAsistentu je potrebno striktno 

upoštevati. 

- V šolo prihajajte samo zdravi dijaki. 

- Za dijake testiranje na covid-19 ni potrebno. 

- Zagotavljati je potrebno sledljivost gibanja po šoli in posledično 

kontaktov, zato je upoštevanje urnika nujno. 

- V matičnih učilnicah (4.a-035, 4.b-030, 4.š-024) se boste nahajali vsi 

dijaki posameznega razreda. Učilnico zamenjate le pri pouku 

drugega tujega jezika in pri izbirnih predmetih. Učitelji in dijaki so 

pri pouku v maskah. Pravtako so maske obvezne v skupnih prostorih 

šole. 

- Dijaki med odmori ne zapuščate matičnega razreda. Učilnice je treba 

prezračevati, zato se primerno oblecite. 

- Dijaki prihajate v šolo posamično, dovolj zgodaj,  skrbite za distanco 

vsaj 1,5 m, imate obrazne maske, lahko tudi lastno razkužilo in 

vstopate v šolsko stavbo skozi levi gimnazijski vhod. 

- Dijaki greste naravnost v učilnico, ki jo imate določeno po urniku in 

kjer vas čaka profesor ter vas usmerja na sedeže v učilnici. 

- Malico boste imeli  v delu garderobe, ki je namenjen za gimnazijske 

malice oz. v matični učilnici. 

- V času malice (proste ure) ni prepovedano zapuščanje šolske stavbe, 

vendar pa je priporočeno, da je tega in s tem nenadzorovanih stikov 

čim manj. 

- Princip čiščenja za sabo pri zamenjavi učilnic ostaja v veljavi, 

nadzorujejo ga profesorji, ki so imeli v določeni učilnici pouk. 

- V primeru, da je nekdo od dijakov bolan, moramo po navodilih NIJZ 

ukrepati takoj, in sicer je dijak poslan v sobo za izolacijo oz. domov. 
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Če se izkaže, da je pozitiven, odredimo karanteno za vse dijake, ki so 

bili z njim v neposrednem stiku.  

- Epidemija sicer pojenja, vendar pa lahko neupoštevanje ukrepov 

sproži obratni proces. 

 

Želim vam mirno vrnitev v šolske klopi in vse dobro pri zaključevanju 

vašega srednješolskega izobraževanja. Upam, da boste lahko nadoknadili 

vse tisto,za kar ste bili v teh mesecih prikrajšani. Srečno! 

 

 

V M. Soboti, 17. 2. 2021     ravnatelj 

        Roman Činč, prof. 
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