
 
 

Strahinj, 11. 5. 2020 

Spoštovani dijaki zaključnih letnikov, spoštovani starši in skrbniki,                                                                

v upanju, da ste zdravi, vi in vaši najbližji, vas lepo pozdravljam.  

Veselimo se, da bomo lahko skupaj v šoli zaključili letnike. V tem času bomo tudi organizirali priprave na 

zaključne izpite, poklicno in splošno maturo za vse zaključne razrede (2G, 2H, 2K, 3CIO, 3DE, 3J, 4BF, 

4Č, 4L, 4M, 4N, 5BD, 5ČDFD). 

V šoli se bomo srečali med 18. 5. 2020 do 29. 5. 2020 najprej z dijaki zaključnih letnikov.  

V ta namen bomo objavili poseben urnik, ki bo objavljen v tem oknu od četrtka, 14. 5. 2020 dalje. Urnika 

bosta dva – za vsak teden. Preko posebnega obvestila razrednikov in učiteljev boste obveščeni tudi o 

posebnostih, ki veljajo za vaš program.  

Tako bom v tem obvestilu podala najbolj pomembne skupne informacije;  

1. Pouk se bo pričel ob 7.30 in bo organiziran strnjeno do 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 oz. po urniku. 

2. Vsak razred bo imel organizirane svoje matične učilnice.  

3. Malico, steklenico za vodo in tople napitke prinesite s seboj. 

4. S seboj imejte tudi vse potrebne šolske potrebščine, ki jih potrebujete za predmet. 

5. V šolo boste vstopili posamično (pred šolo bodo primerne oznake), vstopate z masko.  

6. S seboj boste prinesli tudi podpisano izjavo, da niste imeli znakov obolenj (obrazec vam bodo v 

tem tednu poslali razredniki z obvestili). 

7. Garderob ne bomo uporabljali. V šolo boste šli v čevljih. Prinesite pa s seboj vrečko, da boste 

lahko prevzeli vse, kar imate še v garderobah. 

8. Priprave bodo v šoli potekale kombinirano (nekaj v šoli, nekaj pa še vedno na daljavo), zato bo 

tudi urnik tako organiziran. 

9. Najbolj pomembno pa je, da poskrbimo za svoje zdravje in tako tudi za zdravje vseh drugih.  

Bolni ostanemo doma.  

10. Javni promet je začel delovati s ponedeljkom, 11. 5. 2020. Pri uporabi javnega prometa 

upoštevajte navodila prevoznikov (maske, razkuževanje rok in medosebna razdalja).  

Za morebitna vprašanja se obrnite na maile: 

Monika Rant: monika.rant@bc-naklo.si (vsi SSI in SPI programi) 

Tadeji Fričovsky: tadeja.fricovsky@bc-naklo.si (gimnazijci in PTI programi) 

Monika Žibret: monika.zibret@bc-naklo.si (vsi NPI programi) 

Anja Bergant: anja.bergant@bc-naklo.si (vsi dijaki z odločbo OPP) 

Vse dobro in veliko zdravja vam želimo. Naša skupna naloga je, da z odgovornim ravnanjem in 

upoštevanjem varnostnih priporočil pooblaščenih oseb, poskrbimo za svoje zdravje in zdravje vseh ljudi 

okoli nas. 

»S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših 
človeških čustev. Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za 

njuno rast.«  Carl Gustav Jung 

Veselimo se skupnega učenja. 

  

Andreja Ahčin, ravnateljica 
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