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Informacije ob začetku novega šolskega leta 
 

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši! 

 

Pred nami je novo šolsko leto, ki ga zagotovo vsi nestrpno pričakujemo. Upamo, da ste si dobro odpočili in si tako 

nabrali veliko energije za nove izzive.  

 

Obveščamo vas, da bomo 1. 9. 2021 začeli s poukom po že znanem modelu B-SŠ. To pomeni, da se vsi dijaki 

izobražujete v šoli oz. opravljate praktično usposabljanje z delom (PUD) pri delodajalcu ob upoštevanju 

preventivnih ukrepov in vzdrževanju higienskega režima (glej spletno stran šole – Prvi šolski dan ter Protokol 

organizacije in izvajanja pouka pri modelu B – v nadaljevanju Protokol).  

 

Zagotovo si vsi želimo ne samo začeti, ampak tudi končati šolsko leto v šoli. Zato je ključnega pomena, da 

prihajate v šolo zdravi. Ne pozabite tudi na obveznost nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih, ki je 

določena  z vladnim odlokom (Ur. l. RS, št. 129/21 in 132/21). 

Dijaki, ki imate morebitne zdravstvene težave, pri katerih se odsvetuje nošenje maske, ravnajte po navodilu 

zdravnika in o tem obvestite razrednika.  

Če se v šoli slabo počutite, ravnajte v skladu s Protokolom – poiščite razrednika oz. svetovalno službo oz. vodstvo 

šole, ki bo glede na dogovor s starši in Protokol nadalje ukrepalo. 

 

Vljudno vas povabimo tudi k samotestiranju na domu s hitrim antigenskim testom.  Več informacij boste prejeli prvi 

šolski dan. 

 

V nadaljevanju vam sporočamo nekatere informacije, ki so pomembne za novo šolsko leto.  

 

PUD 

Dijaki S-3. h boste začeli s PUD-om 2. 9. 2021. Ker je potrebno pred odhodom na PUD urediti še določene 

formalnosti, boste prišli v šolo 1. 9. 2021 (glej informacije Prvi šolski dan). Dijaki M-3. f in S-3. g boste odšli na 

PUD 13. 1. 2022. Dijaki ostalih letnikov boste seznanjeni s terminom opravljanja PUD-a prvi šolski dan.  

Dijaki 1. letnikov štiriletnih programov v 1. letniku nimate PUD-a. 

 
VPISNICA V VIŠJI LETNIK 
Vsi dijaki, ki napredujete v višji letnik, morate oddati vpisnico razredniku. Obrazec dobite na 
naslednji  povezavi. Obrazec natisnete in izpolnite ter oddate razredniku. Mladoletnim dijakom podpišejo 
vpisnico tudi starši.  
 
 
 

https://smm.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2015/11/vpisnica_2021_22.pdf


POTRDILO O VPISU za šolsko leto 2021/22 
Potrdila o vpisu se izdajajo iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CUVIZ), ki je 
dostopna številnim upravnim organom. Zato dijaki ne potrebujete potrdil o vpisu za prejem otroškega 
dodatka, državne štipendije, različnih subvencij (prehrana, prevoz) itd.   
Potrdilo o vpisu še vedno potrebujete npr. za študentski servis in kadrovsko štipendijo. 
Prvi šolski dan lahko posredujete razredniku naročilo za potrdilo o vpisu. 

 
ŠOLSKA PREHRANA – PRIJAVNI OBRAZEC 
Kdor bo imel v naslednjem šolskem letu v šoli malico – topel obrok, se mora nanjo prijaviti. Obrazec dobite 
na povezavi obrazec. Obrazec natisnete in izpolnite ter oddate razredniku. Tudi ta obrazec podpišejo 
starši v primeru, da ste mladoletni. 
 
UČBENIŠKI SKLAD – IZPOSOJA UČBENIKOV 
Po pošti ste že prejeli položnico za izposojo učbenikov preko učbeniškega sklada. Prosim, če znesek čim 
prej poravnate, da boste lahko v prvih šolskih dneh prevzeli učbenike. 
Če kdo še ni oddal e-naročilnice za izposojo učbenikov v naslednjem šolskem letu, lahko le-to napravi na 
naslednji e-povezavi: http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/ucbeniski-sklad-smm/   
Učbenike boste prejeli po posebnem razporedu, objavljenem na spletni strani šole. 
 
SUBVENCIONIRAN PREVOZ 
Za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujete potrdila o vpisu.  
Vse informacije najdete na portalu subvencij potniškega prometa na naslednji povezavi: https://e-
uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html. 
Vlogo lahko oddate osebno ali elektronsko. Spodbuja se e-oddaja vlog. 
 
 
 
Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta. 
 

 

 

 

 

 

Ravnateljica  

Simona Črep 
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