
Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki! 

 

Danes smo na šolo prejeli okrožnico, s katero je dovoljen prihod dijakov v srednje šole in 

dijaške domove. Stalno se v šoli še naprej izobražujejo dijaki zaključnih letnikov. Preostali 

dijaki se izmenično izobražujejo en teden v šoli in en teden na daljavo. Na šoli smo tako 

oblikovali dve skupini oddelkov.  

Prva skupina oddelkov pride v šolo v ponedeljek, 8.3.2021. Sem sodijo oddelki: 1. A, 1.B in 

2.B. 

Druga skupina oddelkov nadaljuje v naslednjem tednu s poukom na daljavo. V šolo se ponovno 

vrača v ponedeljek, 15.3.2021. Sem sodijo oddelki: 2.A, 3.A in 3.B.  Pouk bo potekal v matičnih 

učilnicah po spodnjem razporedu: 

  

Letnik Matična 

učilnica 

1.a 22 

1.b 32 

2.b 31 

4.a 02 

4.b 23 

MT 24 

 

 

Ob ponovnem prihodu v šolo dosledno upoštevajte higienska priporočila. V šolo vstopajte z 

zaščito masko, ki jo nosite v vseh šolskih prostorih in šolskem okolišu. Ob vstopu v šolo in 

kateri koli šolski prostor, učilnico, WC, si obvezno razkužite roke. Upoštevajte varnostno 

razdaljo in hodite po označenih koridorjih.  

 

Za vse dijake bomo organizirali tudi šolsko prehrano. Zaradi lažje organizacije in upoštevanja 

vseh priporočil za obvladovanje epidemije, bo na voljo samo hladen obrok (sendvič, voda). 

Malico bodo prejeli vsi dijaki, ki so nanjo naročeni in bodo imeli pouk na šoli.  

 

Če bi se želel še kdo naročiti, mora poslati izpolnjeno prijavnico (objavljena je v zavihku o 

GEPŠ – Šolska prehrana) na elektronski naslov prehrana@geps.si  najkasneje do sobote, 

6. 3. 2021. Cena posameznega obroka znaša 2,42€. 

 

Ostalim dijakom priporočamo, da malico prinesejo s seboj. 

 

Med glavnim odmorom lahko greste na malico iz šole, vendar vas prosimo, da upoštevate vse 

ukrepe, ki jih že poznamo (po hodnikih se gibljete z masko na obrazu in na razdalji, ob vrnitvi 

razkužite roke, tudi zunaj se držite navodil NIJZ-ja). 

 

Dijaki, ki mate kakršnekoli znake bolezni, blage simptome oziroma se slabše počutite prosimo, 

da preventivno ostanete doma in s tem zagotovite varnost vsem ostalim udeležencem 

izobraževalnega procesa. Podrobnejša navodila, ki jih je potrebno spoštovati so navedena v 

šolskem protokolu: SKM_C25821021214570 (geps.si) . 

  

Vse bližje smo koncu šolskega leta in zelo pomembno je, da redno prihajate k pouku in se sproti 

pripravljate na pouk in prihajajoča preverjanja znanja. Pomembno je ohraniti optimizem in 

vztrajati, čeprav je kakšna slaba ocena več, ali občutek nemoči močan. S poukom, prihajanjem 

v šolo, komunikacijo z učitelji in sošolci je vse rešljivo.  

Letnik Matična 

učilnica 

2.a 11 

3.a 32 

3.b 22 

4.a 02 

4.b 23 

MT 24 
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Verjamem, da bodo učitelji razumeli situacijo v kateri se nahajamo in bodo posvetili več časa 

ponavljanju in preverjanju znanja z namenom boljšega razumevanja in lažjega učenja v bodoče. 

Če pa so težave jih prosim sporočite, razredniku, svetovalni delavki lahko tudi meni. Na šoli 

smo zaradi vas! 

  

V pričakovanju ponovnega srečanja vas lepo pozdravljam. 

  

Borut Butinar, ravnatelj 

  
  

 


