
NAPOTKI ZA DELO V ČASU ZAPRTJA ŠOLE 

Marec 2020 
 

OBJAVA NOVIC ZA DIJAKE IN STARŠE V ČASU ZAPRTJA ŠOLE 

http://www.gcc.si/koronavirus/ 

Pomembna obvestila za učitelje, dijake in starše bomo pošiljali tudi po e-pošti in objavljali na socialnih 

omrežjih šole. Vsa navodila MIZŠ, ki bodo vezana na izvedbo pouka, morebitna nadomeščanja, 

prestavitve rokov, maturo, vam bomo posredovali po e-pošti. 

 

SPLOŠNI NAPOTKI (v času zaprtja šole in po vrnitvi nazaj v šolo) 

Dežurna telefonska številka in e-pošta: 041 708 945 (vsak delavnik med 08.00 in 16.00), info@gcc.si  

 

Upoštevanje vseh preventivnih ukrepov, ki so objavljeni na spletni strani NIJZ 

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

Spremljanje novic o stanju v državi in svetu (https://www.gov.si/teme/koronavirus/) 

 

#ostanidoma – ključnik meseca marca 2020 in 

nekaj misli ob tem … 

 

Glaven smisel ukrepa, ki je bil sprejet, je 

omejevanje stikov med ljudmi in s tem zelo 

aktivno delovanje proti prenosu okužb – ne le 

virusa korona, ampak tudi drugih bolezni, ki lahko 

povzročijo dodatne zaplete in podaljšujejo krizno 

stanje. 

 

Resnično je pomembno, da se prihajajoča dva 

tedna (ali več, če bo potrebno) izogibamo vsem 

nenujnim stikom, ne le množičnim, ampak tudi 

individualnim. Gre preprosto za odgovorno 

obnašanje, ki poleg upoštevanja vseh 

preventivnih ukrepov glede higiene in ravnanja 

v primeru suma na okužbo ali okužbe, vključuje 

tudi omejitev vseh potovanj (po Sloveniji in 

tujini), vse dokler oblasti ne bodo uradno 

preklicale vseh preventivnih ukrepov in 

omejevanje stikov (samo nujni opravki, 

neudeležba na prireditvah oz. izogibanje 

prostorov, kjer se zadržuje večje število ljudi). 

 

Ne pozabite, da so najranljivejše skupine 

najstarejši in najmlajši, da so trenutno najbolj 

okužena skupina (tudi asimptomatsko) tisti stari 

od 30 do 49 let, da pa so mladi (15 do 30 let) 

tempirane biološke bombe, ki lahko okuženi, a 

brez simptomatike, virus prenašajo na vse ljudi s 

katerimi so v kontaktu. 

 

V takšnih situacijah smo vsi isti – smo ljudje. 

Razlike med nami, ki jih sicer zarisujemo s 

večinoma s stvarnim, precenjenim in 

nepomembnim premoženjem, v tem času zbledijo 
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... Če hočete po šolsko, v takšni situaciji ni razlike med tistimi s petko ali nezadostno oceno in vsemi 

vmes. Tudi strah je v enaki meri prisoten pri vseh, je pa naša odločitev, ali boste ta strah unovčili tako, 

da boste za vsako ceno, tudi s škodovanjem, stigmatizacijo in zavračanjem, skrbeli le zase in mislili le 

nase, ali pa boste naredili vse, da pomagate drugemu. V prvem primeru boste obkroženi z ljudmi, ki 

drug drugemu predstavljajo nevarnost, v drugem pa s tistimi, ki bodo naredili vse, da vam bodo 

pomagali, ker boste tudi vi zanje storili vse, kar je v vaši moči.   

Neizpodbitno dejstvo je, da je skrb zase tudi skrb za sočloveka. Zato bodite strpni! Na tak način se bomo 
spremenili in skupaj z nami se bo spremenil svet. Na bolje! 
 

Po vrnitvi v šole nevarnosti še ne bo konec, zmanjšala se bo le stopnja tveganja, zato je pomembno, 

da se držimo vseh preventivnih ukrepov vključno z omejevanjem stikov in potovanj, ob tem pa bomo 

poskrbeli še za: 

 izvedbo razrednih ur z opozarjanjem na ukrepe navedene v načrtu NIJZ, s poudarkom na osebni 
higieni, predvsem umivanju rok (to velja tudi v času, ko ni epidemije in bi moralo biti del osebne 
kulture vsakega posameznika!),  

 prilagoditev izvajanja pouka ŠVZ, kjer bomo omejili osebne stike in čim več dejavnosti izvedli 
zunaj, 

 zadrževanje strokovnih delavcev predvsem v kabinetih z upoštevanjem varne razdalje (kjer je 
to mogoče, sicer zadrževanje v zbornici), tako da dijaki in starši komunikacijo z učitelji izven 
razredom oz. s tajništvom in računovodstvom opravljajte preko e-pošte ali telefona,  

 pri sumu na okužbo (ne le s korona virusom) dosledno spoštovali navodila NIJZ o osamitvi in 
samoosamitvi zaposlenih, dijakov in morebitnih obiskovalcev, 

 odpoved neposrednih govorilnih ur in roditeljskih sestankov (komunikacija po telefonu oz. e-
pošti) ter prilagodili sestanke in konference,  

 opozarjanje rizičnih skupin (kronični bolniki) na izostanek od pouka in prilagajanje dela zanje,  

 pogostost čiščenja in prezračevanja prostorov, 

 zmanjšanje števila dejavnosti, ki so vezane na zunanje izvajalce in obiske večjih javnih 
prireditev (aprilski OIV bo po vsej verjetnosti odpadel, ekskurzije bomo prestavili na čas po 
koncu pouka oz. v skladu z možnostmi in dogovori z agencijami odpovedali).  

 

Akcijski načrt šole v času epidemije najdete na povezavi 

http://www.gcc.si/koronavirus/#Nacrt_organizacije_dela_GCC_10_3_2020 

Na strani 5 je opisan tudi postopek ravnanja v primeru suma na okužbo. 

 

POUK NA DALJAVO 

Šole bomo izvajale pouk na daljavo (preko spleta), po rednem urniku, pri dijakih 4. letnikov pa se bodo 

izvajali samo MATURITETNI PREDMETI (na urniku, ki je v eAsistentu bodo sicer ostali tudi vsi ostali 

predmeti). V tem času je obvezna »prisotnost« učiteljev v smislu dosegljivosti po e-pošti oz. drugih 

komunikacijskih kanalih o katerih boste obveščeni in v tem času bodo učitelji posredovali napotke. 

 

Pomembno je redno spremljanje e-pošte (in e-učilnic oz. drugih spletnih orodij o katerih vam bodo 

učitelji posredovali informacije po e-pošti). 

 

E-poštni naslovi učiteljev: ime.priimek@gcc.si oz. ime.priimek.priimek@gcc.si  

 

1. uro, ko je predmet na urniku, bodo učitelji dijakom posredovali načrt dela za cel teden in skupaj s 
tem vsa gradiva, ki jih pri tem potrebujejo, informacije o komunikacijskih poteh, ki jih boste uporabljali 
pri delu in konkretna pričakovanja v zvezi s spremljanjem dela dijakov (naloga, izdelek …) ter roke za 
preverjanje dela oz. morebitno ocenjevanje (samo v primeru izdelkov, ki so vključeni tudi v normative 
in kriterije objavljene na spletni strani šole).   
Npr. 1. b ima na urniku 4 ure slovenščine na teden, prva ura je na urniku v torek. V torek da učitelj 
informacijo za vse 4 ure v tem tednu.  
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V času, ko so ure na urniku, bodo učitelji dosegljivi za komunikacijo z dijaki (npr. e-pošta, forum v e-

učilnici, google meet, skype …).  

 

Učitelji morajo biti pozorni na to, da dijaki količinsko ne boste preobremenjeni, se izogibati vsem 

nalogam pri katerih bi bilo potrebno gradivo tiskati in upoštevati, da imate dijake različne internetne 

povezave (pri slednjem prosimo za medsebojno pomoč !!!!). Dijaki lahko rešitve vpisujete tudi na list 

oz. v zvezek, to fotografirate in pošljete učiteljem. 

 

Vodstva razredov (predsednik, podpredsednik) naj skrbijo za redno spletno komunikacijo in 

opozarjajo sošolce na novo prispela obvestila in gradiva, ki jih bodo poslali učitelji. 

 

V primeru, da bi dijaki menili, da je dela preveč oz. je preobsežno, naj na to RAZREDNI PREDSTAVNIK 

(predsednik, podpredsednik, nekdo, ki ga določi razred) na to opozori učitelja in po potrebi tudi 

razrednika in ravnatelja. 

 

Vsebinske usmeritve za učitelje: 

- temelji za delo na daljavo so učni načrt, katalogi znanj, predmetni izpitni katalogi, 
- pri 4. letnikih vseh izobraževalnih programov dajemo poudarek pripravi na maturo,   
- nujen je dogovor o načinu preverjanja znanja. 

 

SVETOVALNO DELO 

V času, ko ne izvajamo neposrednega pouka, bosta obe svetovalni delavki dosegljivi po elektronski 

pošti, kjer se z njima lahko dogovorite tudi za telefonski pogovor oz. drugo obliko komunikacije. 

Helena Maher Resinovič – helena.maher.resinovic@gcc.si  

Nives Laul – nives.laul@gcc.si  

 

ADMINISTRACIJA 

V času, ko ne izvajamo neposrednega pouka, bodo administrativne službe dosegljive po elektronski 

pošti, kjer se z njimi lahko dogovorite tudi za telefonski pogovor oz. drugo obliko komunikacije, med 

delovniki pa bo od 08.00 do 16.00 na voljo tudi dežurna telefonska številka (041 708 945). 

Uprava šole/tajništvo – info@gcc.si, gregor.deleja@gcc.si 

Problemi z eUčilnicami – rok.lipnik@gcc.si 

Problemi z AAI računom – jure.slapnik@gcc.si  

Računovodstvo – tanja.ulcnik@guest.arnes.si  

Šolska prehrana – natasa.bergant@gcc.si (vso prehrano smo odjavili od 16. do 29. 3.) 

 

Tajnica splošne mature – tatjana.ravnican.ganzitti@gcc.si 

Tajnica poklicne mature – sasa.ogrizek@gcc.si 

Vodja PUD – barbara.hernavs@gcc.si 

 

Knjižnica – tanja.tratensek@gcc.si  

 

 

Naj bodo prihodnji dnevi in tedni zdravi in ustvarjalni. Izkoristimo jih tudi 
osebnostno rast, obnovo, polnjenje baterij in kontemplacijo – skratka za vse, 

za kar nam v prepolnih delovnikih prepogosto zmanjkuje časa. Vzemite v roke 
knjigo, ki vas že tako dolgo čaka na nočni omarici, poglejte si kak dober film 

ali serijo, pokličite prijatelje, pošljite jim sporočilo, privoščite si družinski 
zajtrk, kosilo in večerjo, pa še dve malici vmes … 

 
Ostanite zdravi! 
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