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Draga dijakinja, dragi dijak, 
 
veseli nas, da smo prejeli tvojo vlogo za vpis v 1. letnik Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše. 
Obveščamo te, da si v šolskem letu 2020-21 sprejeta/sprejet na našo šolo. 
 
V letošnjem letu bo vpis v šolo zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 potekal na 
prilagojen način.  
 
Vpisati se je mogoče na daljavo tako, da nam do 2. 7. 2020 po pošti, na naslov GSKŠ Ruše, Šolska 
ulica 16, 2342 Ruše, s starši posredujete vpisno dokumentacijo, ki jo najdete na spletni strani šole, 
www.gimnazija-ruse.si – zavihek O šoli/vpis 2020/21 (natisnete, izpolnite in pošljete). 
 
Vpis pa lahko opraviš oz. opravite tudi neposredno na šoli (izpolnjeno dokumentacijo prinesete s 
seboj) in sicer po sledečem razporedu: 
 

Gimnazija; v TOREK, 30. 6. 2020  
 med 8.00 in 9.00 uro priimki od A-J 
 med 9.00 in 10.00 uro priimki od K-S 
 med 10.00 in 11.00 uro priimki od Š-Z 

 
Kemijski tehnik; v SREDO, 1. 7. 2020 

 med 8.00 in 9.00 uro priimki od A-E 
 med 9.00 in 10.00 uro priimki od F-J 
 med 10.00 in 11.00 uro priimki od K-P 
 med 11.00 in 12.00 uro priimki od R-Z 

 
Farmacevtski tehnik; v ČETRTEK, 2. 7. 2020 

 med 8.00 in 9.00 uro priimki od A - D 
 med 9.00 in 10.00 uro priimki od E - H 
 med 10.00 in 11.00 uro priimki od I – K 
 med 11.00 in 12.00 uro priimki od L - M 
 med 12.00 in 13.00 uro priimki od N - P 
 med 13.00 in 14.00 uro priimki od R – Z 

 

Dijaki, ki ste oddali prijavnico za dijaški dom ste sprejeti. Vpis lahko uredite neposredno v 
dijaškem domu, po opravljenem vpisu v zgoraj navedenih terminih na šoli (na isti dan). V primeru, 
da vpisa ne boste opravili neposredno na šoli oz. v dijaškem domu bi vpisne formalnosti uskladili 
oz. uredili po telefonu (zbornica dijaškega doma: 02/63 00 818). 
 
Vsa dodatna pojasnila lahko dobite tudi po e-pošti: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si ali po telefonu 
02/63 00 804, ali pa se oglasite v pisarni šolske svetovalne službe. 
 
Lep pozdrav in prijetne počitnice, 
 
 

Šolska svetovalna služba:                                 Ravnatelj GSKŠ Ruše: 
Tadej Vovko, univ. dipl. ped.     Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 

 
 

Ruše, 17. junij 2020 
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