
ORGANIZACIJA POUKA ZA PRVI ŠOLSKI DAN  

V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 

Dragi dijaki in dijakinje Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec! 

Počitnice se počasi iztekajo in pred vrati je novo šolsko leto. Začetek novega 

šolskega leta bo drugačen kot smo ga bili vajeni v preteklosti. 

Vrata šole bomo za vas ponovno odprta v torka, 1. septembra 2020.  

 

OBVESTILA ZA DIJAKE PRED VSTOPOM V ŠOLO 

• Pred šolo vas bodo pričakali razredniki in vas usmerili in pospremili v učilnice 

ter vam predstavili način dela v novem šolskem letu.  

• Prvi šolski dan boste imeli prilagojen pouk.  

• Dijaki morate pri vstopu v šolo OBVEZNO oddati razredniku podpisano izjavo 

(najdete jo na spletni strani šole) ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja 

COVID-19. V kolikor mladoletni dijaki nimate možnosti, da si izjavo natisnete, 

lahko izjavo prepišete na list papirja in jo podpišete vi in vaši starši.  

• V šolo lahko vstopate samo s svojo zaščitno masko, ki jo morate nositi v 

skladu s šolskimi pravili (aneks k šolskim pravilom).  

• Pazite na pravilno higieno rok in kašlja, masko lahko snamete samo v primeru, 

ko imamo zagotovljeno ustrezno medsebojno razdaljo – vsaj 1, 5 metra in 

dosledno upoštevate navodila NIJZ (link: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-

2019-ncov). 

• Če niste zdravi ali pa vam je bila odrejena karantena, ostanite doma in to 

sporočite razredniku, da bomo lahko ustrezno načrtovali delo. 

 

 

 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


S poukom pričnemo v torek, 1. 9. 2020, po naslednjem razporedu. V šolo prihajate 

po spodaj navedenem časovnem razporedu. Pred šolo vas bodo počakali razredniki 

in vas pospremili v matične učilnice (navedene v oklepaju) 

Dijaki 1. letnikov zdravstvena nega in bolničar-negovalec pridejo v šolo ob 9.00. (pred šolo). 

Dijaki 2. A pridejo pred šolo ob 8.00 (učilnica D1) 

Dijaki 2. B pridejo pred šolo ob 8.15 (učilnica D3) 

Dijaki 2. C pridejo pred šolo ob 8.00 (gM) 

Dijaki 1. E pridejo pred šolo ob 9.30 (g21) 

Dijaki 3. A pridejo pred šolo ob 8.00 (g24) 

Dijaki 3. B pridejo na šolo ob 8.15 (g22) 

Dijaki 4. A pridejo pred šolo ob 8.30 (D6) 

Dijaki 4. B pridejo pred šolo ob 9.30 (D7) 

Dijaki 2. E pridejo na šolo ob 8.00 (D9) 

Dijaki 3. C pridejo pred šolo 8.00 (ZDR3) 

 

 

 

Ravnatelj: 

Blaž Šušel, univ. dipl. psih 

 


