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OKROŽNICA :Šola se 15.2.2021 odpira za dijake zaključnih letnikov, 4. a in 4. b. 
 

Drage dijakinje in dijaki.  
 
Z veseljem vas pričakujemo v šoli. Vračajo se bolj normalni časi, potrudimo se vsi skupaj, da 
bomo novo organizacijo pouka zadržali čim dlje, brez širjenja okužbe med nami. 

Avtobusi vas bodo vozili po voznem redu, kot je veljal 1. septembra. Za posebne prevoze se lahko 
tudi telefonsko obrnete na voznike. 

Dijaki, ki iz zdravstvenih razlogov ne boste obiskovali pouka, to napovejte vnaprej, razredniku! 

Pouk v šoli se bo izvajal ob odprtem ZOOM-u, da bodo lahko sledili tudi dijaki, ki zaradi 
zdravstvenih razlogov ne bodo mogli v šolo. 

POUK splošnih predmetov poteka v matičnih učilnicah, za 4.a v učilnici št. 36, za 4.b v učilnici 
30.  

Ostali predmeti pa: PSI-I v predavalnici, NEM-2 v učilnici 29, ŠPA-2 in ŠPA 2i v učilnici 35, ZGO-
I v učilnici 26, GEO-I v učilnici 25, BIO-I v učilnici 37, FIZ-I v učilnici 38, KEM-I v učilnici 42 in MAT 
VR v učilnici št. 35.  

Športne vzgoje ta teden v šoli ni, naj poteka delo na daljavo. 

Na šoli velja posodobljen Hišni red. Dijaki nosijo ves čas zadrževanja v šoli maske in si redno 
umivajo roke, ob vstopu v šolo pa si jih tudi razkužijo. 

Zračite učilnice.  

Na WC naj dijaki hodijo posamično, lahko tudi od ure.  

Malica je v standardnem terminu, vrste so s presledkom 1,5 m, med jedjo sedijo narazen najmanj 
1,5 m. Prostora je dovolj. Dežurajo učitelji, ki so imeli pouk 3. uro in gredo neposredno iz učilnice z 
njimi na malico in zagotavljajo predpisan red. 

V šoli poskrbimo za malico za vse prijavljene dijake, upoštevajo se odobrene subvencije. Protokol 
prijav in odjav je enak kot doslej. Za dijake, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka in se 
izobražujejo na daljavo, šola še naprej pripravlja obroke, kot doslej. 

Zimske počitnice potekajo nespremenjeno po objavljen šolskem koledarju. 

Morebitne spremembe zaradi spremenjene epidemiološke slike bodo objavljene pravočasno! 
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