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IZREDNI URNIK za dijake zaključnega letnika – 4. A KT 
(vrnitev v šolo v času ukrepov preprečevanja COVID-19, zaključne obveznosti, priprava na maturo) 
 

4AKT PONEDELJEK  TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

  Priprava in matura       matura 

1 ANK - 4. pr. PM MAT SLO FIK ANK - 4. pr. PM 

2 ANK - 4. pr. PM ANGppm/MAT SLO FIK ANK - 4. pr. PM 

3 ANK - 4. pr. PM ANGppm/MAT UK, ORK, TVO FIK ANK - 4. pr. PM 

4 ANK - 4. pr. PM MAT UK, ORK, TVO ANGppm/MAT ANK - 4. pr. PM 

5 ANK - 4. pr. PM SLO UK, ORK, TVO   ANK - 4. pr. PM 

6   NEMppm UK, ORK, TVO     

7   NEMppm UK, ORK, TVO     

      Učilnice: Matični razred je 4aKT.    Opomnik: 

  Izjema - ANGppm (učilnica za ANG). 22. 5. 2020 je konferenca za zaključne letnike.  

  ANK se kombinira z delom v laboratoriju.  27. in 28. 5. 2020 je izpitni rok (popravni izpit, izpit za zviševanje ocene).  
 
OPOMBE, NAVODILA: 

- Dijaki v času pouka upoštevate predvidene varnostne ukrepe preprečevanja širjenja koronavirusa in se ravnate po navodilih šole.  

- Preberite in upoštevajte nov Hišni red GSKŠ Ruše sprejet za čas COVID-19 (ZAPISANI POSTOPKI ZA PRIHOD IN DELO V ŠOLI) ter obstoječa pravila 

GSKŠ Ruše in druge predpise. Prihod v šolo in dijaški dom je z zaščitno masko. 

- Ukrepe preprečevanja okužbe upoštevajte tudi v domačem okolju. 

- Izpostavljamo, da ima vsak dijak predviden svoj stol in mizo v razredu. Po prihodu v šolo greste v predviden razred in izberete svoje mesto (to 

mesto, v tej učilnici ohranite za vse dneve pouka). Enako velja tudi, ko imate pouk v drugi učilnici. 

- Glede na prilagojen način dela so iz objektivnih razlogov možne spremembe urnika. 

Ruše, 15. 5. 2020       Ravnatelj GSKŠ Ruše 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
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IZREDNI URNIK za dijake zaključnega letnika – 4. a G 
(vrnitev v šolo v času ukrepov preprečevanja COVID-19, zaključne obveznosti, priprava na maturo) 
 
 

4AG PONEDELJEK  TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

            

1 SLO ANG PSI KEM/BIO GEO po dogovoru 

2 MATo/MATv ANG PSI KEM/BIO KEM/BIO po dogovoru 

3 MATo/MATv SLO MATo/MATv KEM/BIO Razno po dogovoru 

4 PSI SLO MATo/MATv ANG Za petek 

5 PSI GEO/NEM SLO ANG ure po dogovoru  

6   GEO/NEM SLO   v šoli ali na dalajvo. 

7   GEO/NEM     Obveščat ravnatelja 

      Učilnice: Matični razred je učilnica za GEO.  Opomnik: 

  Izjema -  MATv (v 1. aG), NEM (v 4. aG). 22. 5. 2020 je konferenca za zaključne letnike. 

      27. in 28. 5. 2020 je izpitni rok (popravni izpit, izpit za zviševanje ocene).  
 

OPOMBE, NAVODILA: 

- Dijaki v času pouka upoštevate predvidene varnostne ukrepe preprečevanja širjenja koronavirusa in se ravnate po navodilih šole.  

- Preberite in upoštevajte nov Hišni red GSKŠ Ruše sprejet za čas COVID-19 (ZAPISANI POSTOPKI ZA PRIHOD IN DELO V ŠOLI) ter obstoječa pravila 

GSKŠ Ruše in druge predpise. Prihod v šolo in dijaški dom je z zaščitno masko. 

- Ukrepe preprečevanja okužbe upoštevajte tudi v domačem okolju. 

- Izpostavljamo, da ima vsak dijak predviden svoj stol in mizo v razredu. Po prihodu v šolo greste v predviden razred in izberete svoje mesto (to 

mesto, v tej učilnici ohranite za vse dneve pouka). Enako velja tudi, ko imate pouk v drugi učilnici. 

- Glede na prilagojen način dela so iz objektivnih razlogov možne spremembe urnika. 

Ruše, 15. 5. 2020       Ravnatelj GSKŠ Ruše 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.  
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IZREDNI URNIK za dijake zaključnega letnika – 4. a FT 
(vrnitev v šolo v času ukrepov preprečevanja COVID-19, zaključne obveznosti, priprava na maturo) 
 
 

4AFT PONEDELJEK  TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

            

1 FAR(Levstik) FAR(Dolenc) SLO BIO Razno po dogovoru 

2 FAR(Levstik) ANGppm/MAT FAR(Štajnmec) BIO   

3 FAR(Levstik) ANGppm/MAT FAR(Levstik) BIO   

4 FAR(Levstik) SLO FAR(Levstik) ANGppm/MAT Za petek 

5 RU SLO KEM KEM po dogovoru ure po dogovoru  

6   NEMppm KEM   v šoli ali na daljavo. 

7   NEMppm KEM   Obveščat ravnatelja 

      

    
Opomnik: 

 Učilnice: Matični razred je TESTNA UČILNICA.    22. 5. 2020 je konferenca za zaključne letnike.  

  Izjema - ANGppm (ANG), KEM (v fiziki), BIO (v BIO) . 27. in 28. 5. 2020 je izpitni rok  

        (popravni izpit, izpit za zviševanje ocene).  
 
OPOMBE, NAVODILA: 

- Dijaki v času pouka upoštevate predvidene varnostne ukrepe preprečevanja širjenja koronavirusa in se ravnate po navodilih šole.  

- Preberite in upoštevajte nov Hišni red GSKŠ Ruše sprejet za čas COVID-19 (ZAPISANI POSTOPKI ZA PRIHOD IN DELO V ŠOLI) ter obstoječa pravila 

GSKŠ Ruše in druge predpise. Prihod v šolo in dijaški dom je z zaščitno masko. 

- Ukrepe preprečevanja okužbe upoštevajte tudi v domačem okolju. 

- Izpostavljamo, da ima vsak dijak predviden svoj stol in mizo v razredu. Po prihodu v šolo greste v predviden razred in izberete svoje mesto (to 

mesto, v tej učilnici ohranite za vse dneve pouka). Enako velja tudi, ko imate pouk v drugi učilnici. 

- Glede na prilagojen način dela so iz objektivnih razlogov možne spremembe urnika. 

Ruše, 15. 5. 2020       Ravnatelj GSKŠ Ruše 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.  
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IZREDNI URNIK za dijake zaključnega letnika – 4. b FT 
(vrnitev v šolo v času ukrepov preprečevanja COVID-19, zaključne obveznosti, priprava na maturo) 
 

4BFT PONEDELJEK  TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

            

1 RU (zunaj) ANGppm/MAT ANGppm/MAT KEM/BIO Razno po dogovoru 

2 FAR(Dolenc)/SLO1 FAR(Dol.)/FAR(Štaj.)1 ANGppm/MAT KEM/BIO   

3 FAR(Dolenc)/SLO1 FAR(Dol.)/FAR(Štaj.)1 FAR(Štajnmec)/SLO1 KEM/BIO   

4 FAR(Dolenc)/SLO2 FAR(Dol.)/FAR(Štaj.)2 FAR(Štajnmec)/SLO2 FAR(Dolenc)1 Za petek 

5 FAR(Dolenc)/SLO2 FAR(Dol.)/FAR(Štaj.)2   FAR(Dolenc)2 ure po dogovoru  

6       FAR(Dolenc)1 v šoli ali na dalajvo. 

7       FAR(Dolenc)2 Obveščat ravnatelja 

4. b FT POZOR - delitev v dve skupini (skupini sta takšni kot pri ANGppm in MAT).   
 

      Učilnice: Skupina Učilnica  Opomnik: 
 

 
1 sk., ANGppm 4bFT – matičen za 1. sk.  22. 5. 2020 je konferenca za zaključne letnike.  

 
2. sk., MAT 3bFT – matičen za 2. sk.  27. in 28. 5. 2020 je izpitni rok 

 
KEM Amfiteater - spodaj  (popravni izpit, izpit za zviševanje ocene).  

 
BIO Biologija  

   
OPOMBE, NAVODILA: 

- Dijaki v času pouka upoštevate predvidene varnostne ukrepe preprečevanja širjenja koronavirusa in se ravnate po navodilih šole.  

- Preberite in upoštevajte nov Hišni red GSKŠ Ruše sprejet za čas COVID-19 (ZAPISANI POSTOPKI ZA PRIHOD IN DELO V ŠOLI) ter obstoječa pravila 

GSKŠ Ruše in druge predpise. Prihod v šolo in dijaški dom je z zaščitno masko. 

- Ukrepe preprečevanja okužbe upoštevajte tudi v domačem okolju. 

- Izpostavljamo, da ima vsak dijak predviden svoj stol in mizo v razredu. Po prihodu v šolo greste v predviden razred in izberete svoje mesto (to 

mesto, v tej učilnici ohranite za vse dneve pouka). Enako velja tudi, ko imate pouk v drugi učilnici. 

- Glede na prilagojen način dela so iz objektivnih razlogov možne spremembe urnika. 

Ruše, 15. 5. 2020       Ravnatelj GSKŠ Ruše 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
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