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Informacija GSKŠ Ruše v času epidemije COVID 19 
ZAKLJUČEK POUKA ZA 4. LETNIK, IZJAVE - dijakom, staršem 

 
Spoštovani dijaki zaključnega letnika, 
ter starši in skrbniki! 
 
Kot smo vas že obvestili se z 18. 5. 2020 v šolo vračate 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. Delo in urnik bosta prilagojena. Na voljo 

bo tudi bivanje v dijaškem domu. 

Dejavnosti (v šoli kot tudi dijaškem domu) bodo potekale ob upoštevanju strogih preventivnih ukrepov 

preprečevanja COVID-19. V prihodnjih dneh vam bomo posredovali navodila oz. preventivne ukrepe 

ter prilagojen urnik. Konferenca ob koncu pouka za zaključne letnike bo 22. 5. 2020.  

V nadaljevanju vam posredujemo pomembni pojasnili (zdravstvene omejitve, dodatni izpitni rok).  

 
ZDRAVSTVENE OMEJITVE: 
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za dijake za vrnitev v šolo ob 
ponovnem odprtju. V prilogi vam pošiljamo dokument Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in 
dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Iz dokumenta so razvidne rizične 
skupine za vstopanje v šolo oz. udeležbo v izobraževalnem procesu in maturi. Opozarjamo vas, da se 
omejitve nanašajo tudi na družinske člane oz. osebe v istem gospodinjstvu dijaka, zato je v takem 
primeru vrnitev v šolo oz. dijaški dom odsvetovana. Prosimo vas za proučitev in obveščanje. 
 
Polnoletni dijaki oz. starši mladoletnega dijaka boste morali podati izjavo pred vstopom v 
šolo/pristopom k maturi oz. pred vstopom v dijaški dom. Obrazci izjav so v prilogi. Prosimo vas, da jih 
pregledate, izpolnite ter podpišete in posredujete razrednikom ter vzgojiteljem v dijaškem domu (lahko 
skenirate oz. fotografirate in po e-pošti oddate razredniku ali vzgojitelju; oz. najkasneje ob prvem 
prihodu prinesete s seboj v šolo oz. dijaški dom).  
 
Dijaki, ki zaradi zdravstvenih omejitev ali drugih opravičljivih razlogov ne boste mogli  prisostvovati pri 
pouku v šoli to čim prej sporočite razrednikom. Prav tako javite morebitne težave glede udeležbe na 
maturi.  
 
DODATNI IZPITNI ROK: 
Obveščamo vas, da je ministrica sprejela sklepa s katerima se spremeni šolski koledar oz. se določi nov 
izpitni rok za dijake zaključnega letnika. Izpitni rok bo potekal 27. in 28. 5. 2020 in je namenjen 
izboljševanju zaključenih ocen ter popravljanju negativne ocene (popravni izpit samo iz enega 
predmeta). 
 
Dnevi letošnjega zaključka šolanja so še posebej naporni. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspešni 
in da boste dijaki dosegli zastavljene cilje.  
 

Ruše, 11. 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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Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

                                                                                                 (ime in priimek) 

 

1. v  zadnjih  14  dneh  nisem  imel  kateregakoli  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  telesna 

temperatura,   kašelj,   glavobol,  slabo   počutje,   boleče   žrelo,   nahod,  težko   dihanje   (občutek 

pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 

 

2. v zadnjih 14 dneh nisem  bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

 

3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 

pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok/bom ostal 

doma. 

 

Kraj in datum:   

 

Podpis:  

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami 

biva  v  istem  gospodinjstvu (najpogosteje družinski  član),  naj  ostane doma  in  omeji stike  z drugimi 

ljudmi. Če je ste bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali dežurnega 

zdravnika.  V  primeru  potrjene  okužbe  v  družini  ali  drugega  tesnega  stika  z  okuženo  osebo  boste 

nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo  vam,  da  omejite  stike  s  starejšimi  (npr.  s  starimi  starši)  in  osebami  s  pridruženimi 

kroničnimi  boleznimi  ali  imunskimi  pomanjkljivostmi,  saj  so  le-ti  bolj  ogroženi  za  težek  potek 

bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. 

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 

nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  zraka.  Pri  približno  80% 

okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek 

potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 

kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. 

Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. 

Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

Pripravljena izjava NIJZ

http://www.gimnazija-ruse.si/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom 

k maturi 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

Moj otrok                                                                                                  (ime in priimek otroka) 

 

1. v  zadnjih  14  dneh  ni  imel  kateregakoli  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  telesna 

temperatura,  kašelj,  glavobol,  slabo  počutje,  boleče  žrelo,  nahod,  težko  dihanje  (občutek 

pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav; 

 

2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2. 

 

3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-

CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok/bom 

ostal doma. 

 

Kraj in datum:   

 

Podpis:  

 

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki 

z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z 

drugimi ljudmi. Če je otrok bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega/svojega  izbranega ali 

dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo 

boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe. 

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi 

kroničnimi  boleznimi  ali  imunskimi  pomanjkljivostmi,  saj  so  le-ti  bolj  ogroženi  za  težek  potek 

bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov. 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. 

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 

nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  zraka.  Pri  približno  80% 

okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek 

potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 

kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. 

Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. 

Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

Pripravljena izjava NIJZ

http://www.gimnazija-ruse.si/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Izjava polnoletnega dijaka pred začetkom bivanja v dijaškem domu 
 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

 

 

Izjavljam, da                                                                                                  (ime in priimek dijaka) 

 

1. v zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna 

temperatura,  kašelj,  glavobol,  slabo  počutje,  boleče  žrelo,  nahod,  težko  dihanje  (občutek 

pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil v tem obdobju zdrav; 

 

2. v zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, ki bi kazala zgoraj navedene znake. 

 

3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS- CoV-2 

pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bom ostal doma. 

 

 

Kraj in datum:   

 

Podpis:   

 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. 

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 

nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  zraka.  Pri  približno  80% 

okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek 

potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 

kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. 

Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. 

Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

 

Pripravljena izjava NIJZ

http://www.gimnazija-ruse.si/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
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Izjava staršev mladoletnega dijaka pred začetkom bivanja 

v dijaškem domu 

 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 

 

 

Izjavljam, da                                                                                                  (ime in priimek dijaka) 

 

1. v  zadnjih  14  dneh  ni  imel  kateregakoli  od  naslednjih  simptomov/znakov:  povišana  telesna 

temperatura,  kašelj,  glavobol,  slabo  počutje,  boleče  žrelo,  nahod,  težko  dihanje  (občutek 

pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil v tem obdobju zdrav; 

 

2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, ki bi kazala zgoraj navedene znake. 

 

3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s 

SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo moj 

otrok ostal doma. 

 

 

Kraj in datum:   

 

Podpis:   

 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. 

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. 

Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, 

nahodom,  vročino,  kašljem  in  pri  težjih  oblikah  z  občutkom  pomanjkanja  zraka.  Pri  približno  80% 

okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek 

potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, 

kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. 

Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno 

mikrobiološko  testiranje.  Okužba  s  SARS-CoV-2  se  med  ljudmi  prenaša  kapljično,  z  izločki  dihal. 

Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m).  Okužba je možna tudi 

ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša 

dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni 

strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

 

Pripravljena izjava NIJZ 

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

