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Drage dijakinje, dragi dijaki in spoštovani starši. 

 

Obveščam vas tudi po tej poti, da bomo skladno s sprejetim Odlokom o začasni prepovedi 

zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v času od 1. 4. 2021 do 9. 4. 

2021 izvajali izobraževanja na daljavo (InD). 

V šolskih prostorih tako ne bo potekal pouk, tudi praktičnega pouka ta čas v šoli ne bo.  

Dijaki, ki ste v tem času razporejeni na praktično usposabljanju z delom (PUD), kjer se 

dejavnost še naprej izvaja, v skladu z možnostmi, z navodili delovišč, redno obiskujete PUD. 

Potek izobraževanja na daljavo že poznamo, sledite navodilom razrednika v Teamsih in 

obvestilom na spletni strani Srednje šole.  Redno opravljajte obveznosti, da bomo čimbolj 

uspešno nadaljevali izobraževanje.  

Ves čas izobraževanja na daljavo vam je na voljo tudi Šolska svetovalna služba; 

http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/srednja-poklicna-in-strokovna-

sola/dejavnosti/svetovalna-sluzba/svetovanje-v-casu-izobrazevanja-na-daljavo/ 

Obveščam vas, da imate dijaki, ki ste opravičeni do toplega obroka, možnost, da se prijaviti na 

topel obrok v vašem domačem kraju. Vsi ste bili obveščeni s strani Anje Bergant. Ob vprašanjih 

se lahko nanjo obrnete anja.bergant@bc-naklo.si 051 428 359. 

 

Upoštevajmo navodila stroke, ravnajmo se odgovorno, bodimo skrbni do sebe in do drugih, 

da bomo lahko čim prej zaživeli bolj svobodno.  

 

Dolgoročni načrt je, da po 12. 4. 2021 nadaljujemo s poukom v šoli. Računamo, da bo taka 

odločitev. Razpored se zaradi prihodnjega tedna ne spreminja, saj so načrti za preverjanje in 

ocenjevanje že usklajena. Navodila za teden po 12. 4. 2021 bodo objavljena v petek, 9. 4. 

2021. Urnik vedno spremljajte v e-Asistentu.  

 

Ob tem predprazničnem času, vam in vsem vašim domačim želim lepe in mirne praznike. 

Naberimo si nove energije, predvsem skrbimo za naše zdravje in tako tudi zdravje naših 

najbližjih. Za praznike vas vabimo na otvoritev spomladanske razstave, ki bo jutri, v četrtek, 1. 

4. 2021 ob 17.00 virtualno, na spletni strani šole. 

Vse dobro, srečno in pogumno,  

                               Andreja Ahčin, ravnateljica 

http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/srednja-poklicna-in-strokovna-sola/dejavnosti/svetovalna-sluzba/svetovanje-v-casu-izobrazevanja-na-daljavo/
http://www.bc-naklo.si/srednja-sola-in-gimnazija/srednja-poklicna-in-strokovna-sola/dejavnosti/svetovalna-sluzba/svetovanje-v-casu-izobrazevanja-na-daljavo/
mailto:anja.bergant@bc-naklo.si

