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Informacija GSKŠ Ruše v času epidemije COVID 19 

SPROŠČANJE UKREPOV - dijakom, staršem 
 

 
 
Spoštovani dijaki, starši in skrbniki, 
 
na vas se obračamo z novimi informacijami glede nadaljnjega poteka šolskega leta.  

S strani pristojnega ministrstva smo bili obveščeni, da je Vlada RS sprejela Okvirni načrt sproščanja 

omejitvenih ukrepov, v katerega sta vključena tudi šolstvo in varstvo otrok. 

Na osnovi načrta bi se predvidoma z 18. 5. 2020 v šolo vrnili dijaki zaključnih letnikov. Obdobje vstopa 

v šolo do zaključka pouka bo predvidoma namenjeno popravljanju, izboljševanju in zaključevanju ocen 

ter pripravi na splošno in poklicno maturo. Pouk bo prilagojen. 

Obstajajo tudi različne možnost vrnitve drugih dijakov iz ostalih letnikov (še ni dorečeno).  

Za dijake, ki se bodo vrnili v šolo bo na voljo tudi bivanje v dijaškem domu. 

Vrnitev v šolo oz. pouk in druge aktivnosti v šoli in tudi bivanje v dijaškem domu bo potekalo ob 

upoštevanju preventivnih varnostnih ukrepov oz. ob raznih prilagoditvah. O navedenih ukrepih bomo 

s strani pristojnih še obveščeni. Na osnovi prejetih navodil bomo dokončno organizirali potek pouka 

in drugih šolskih aktivnosti ter vas o poteku in z navodili tudi seznanjali. 

Do konca pouka v tem šolskem letu preklicujemo večino drugih, s šolskim koledarjem predvidenih 

aktivnosti (npr. razne ekskurzije, OIV in ID vsebine, …), ki jih ne bi bilo mogoče izvesti na daljavo. Za 

ekskurzije, na katere so se dijaki prijavili ni potrebno plačevati novih obrokov.  

Seveda pa še naprej izvajamo izobraževanje na daljavo. Ob tem izpostavljamo, da je za uspešen 
zaključek šolskega leta (uspešno zaključen predmet) pomembno, da dijaki aktivno sodelujete pri 
izobraževanju (pri vseh predmetih). Aktivno delo predstavlja tudi kriterij za pridobitev ocene pri 
določenih predmetih.  
 
Ponovno izpostavljamo, da dijaki, ki nimate ustrezne e-tehnike za izobraževanje na daljavo (npr. 
računalnika, ni spletne povezave) to sporočite. Prav tako  javite morebitne druge težave, ki se pojavljajo 
in otežujejo delo na domu. V želji po uspešnem poteku izobraževanja bomo skušali urediti. 
 
Lep pozdrav, 

 
Ruše, 5. 5. 2020    Ravnatelj GSKŠ Ruše: 

Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
 
 
 
Poslano, objavljeno: 
 

- poslana s pomočjo eAsistenta in vpisanih e-naslovov, 
- objava na spletni strani. 
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