
                                                                                                      
Obvestilo 
 

Spoštovani dijakinje in dijaki, cenjeni starši! 

 

Z novim odlokom Vlade RS z dne 3. 3. 2021 se ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov v ponedeljek, 

8. 3. 2021, vračate v šolske klopi dijaki po prilagojenem modelu C. 

 

V šoli se še naprej ves čas izobražujete dijaki zaključnih letnikov in nižjega poklicnega 

izobraževanja (S-1. k in S-2. k). 

Ostali dijaki se boste izmenično izobraževali en teden v šoli in en teden na daljavo. 

Skupina A začne s poukom v šoli 8. 3. 2021 – v šoli boste celotni oddelki do 12. 3. 2021: 

 S-1. a, S-1. b, M-1. c, M-1. d, M-1. e, M-1. h, S-1. i, S-1. j, M-2. d, M-2. h in S-2. i; 

Skupina B ima od 8. 3. do 12. 3. 2021 v celoti pouk na daljavo – tudi praktični pouk izvajamo na 

daljavo: 

 M-1. f, S-1. g, S-2. a, S-2. b, M-2. c, M-2. e, S-2. j, S-3. a, S-3. b, M-3. c, M-3. d, M-3. e. 

V ponedeljek, 15. 3. 2021, se skupini zamenjata. 

Dijaki M-3. f in S-3. g nadaljujejo z opravljanjem PUD-a pri delodajalcih.  

 

Tudi dijaški domovi se odpirajo za vse dijake, pri čemer zagotavljajo nastanitev za vse tiste dijake, ki so 

pri pouku glede na rotacijo. 

 
Za prehrano dijakov (hladna malica) bo poskrbljeno na obeh lokacijah (Lava in Kosovelova). Prosim, da 
se prijavite na malico do petka, 5. 3. 2021, do 12. ure, če želite malicati v ponedeljek. Upoštevajte 
urnik prevzema obrokov, objavljen na spletni strani. 
 
Z novim vladnim odlokom je uporaba zaščitne maske obvezna tako za dijake kot za učitelje ves 
čas – tudi pri pouku. 
Protokol izvedbe pouka in matične učilnice so objavljeni na šolski spletni strani. Vljudno vas prosim, da 
protokol ob vrnitvi v šolske klopi dosledno spoštuje.  
 

V šolo ne prihajajte, če niste zdravi. Če se slabo počutite v šoli, ravnajte v skladu s protokolom – 

poiščite razrednika oz. svetovalno službo oz. vodstvo šole, ki bo glede na dogovor s starši nadalje 

ukrepalo. 

Pomembno je, da se vsi zavedamo, da z odgovornim ravnanjem – nošenjem maske, vzdrževanjem 

medosebne razdalje, umivanjem oz. razkuževanjem rok, higiene kašlja – lahko skupaj zajezimo širjenje 

okužbe ter tako obvarujemo sebe in druge bodisi v šoli ali v svojem domačem okolju. 

 

Verjamem, da se bomo vsi potrudili po svojih najboljših močeh in uspešno zaključili to šolsko leto v šoli. 
 

Ravnateljica 

Simona Črep 


