
 
 

Strahinj, 21. 5. 2020 

Spoštovani dijaki ne-zaključnih letnikov, spoštovani starši in skrbniki,                                                                

 

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

Veselimo se, da bomo del poučevanja, preverjanja tudi ocenjevanja lahko 

organizirali v šoli.  

V tednu od 25. 5. 2020 – 29. 5. 2020 boste lahko prišli v šolo po naslednjem 

razporedu;  

Ponedeljek, 25. 5. 2020 med 8.00 in do 14.00 – vsi 1. letniki, 

Torek, 26. 5. 2020 med 8.00 in do 14.00 – vsi 2. letniki,  

Sreda, 27. 5. 2020 med 8.00 in do 14.00 - vsi 3. letniki in  

Četrtek, 28. 5. 2020 med 8.00 in do 14.00 - vsi 4. letniki PTI. 

Lahko vsi pospravite svoje garderobne omarice. V teh dneh se boste lahko 

srečali z učitelji na konzultacijah, za katere se pa predhodno dogovorite. 

Razredi, ki s 1. oz. 8. junijem odhajate na PUD, zaključujete ocene do 29. 5. 

2020. Pouk tako še vedno poteka na daljavo. Te dni, ko imate možnost priti v 

šolo, ne boste imeli video-pouka. 

Še nekaj pomembnih skupnih informacij;  

1. Prihod v šolo po 8.00 uri (ker prej prihajajo zaključni letniki) do 14.00 oz. 

po urniku dogovorjene konzultacije z učiteljem.. 

2. Vsaka skupina bo imela organizirane svoje 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. Najbolj pomembno pa je, da poskrbimo za svoje zdravje in tako tudi za 

zdravje vseh drugih.  

Bolni ostanemo doma.  



9. 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. 

»Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča.« Lao Tse 

Veselimo se skupnega učenja. 

  

Andreja Ahčin, ravnateljica 
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