
 
Celje, 24. 8. 2020 

 

Dragi prvošolke in prvošolci! 

 

Še nekaj dni in tudi uradno boste postali naši dijaki – dijaki Gimnazije Celje - Center, ustanove s 

stoletno izobraževalno tradicijo, ki v slovenskem prostoru predstavlja pojem uspešne šole, ki se ne 

osredotoča zgolj na dobre rezultate svojih dijakov na učnem področju, temveč se s številnimi 

obšolskimi dejavnostmi in projekti trudi, da znanje posreduje tudi na drugačen način. Velik poudarek 

dajemo prijetnemu sobivanju treh izobraževalnih programov in vrednotam kot so tovarištvo, 

pripadnost, delo in poštenje. Naš slogan #enostavnodrugačni podpira še eden – znanje in 

ustvarjalnost, gibalo sveta. Tema letošnjega leta, ki bo minilo tudi v znamenju pomembnih obletnic (od 

30-letnice plebiscita in slovenske osamosvojitve, do 100-letnic slovenskih političnih meja in 220-letnic 

rojstev Franceta Prešerna in Antona Martina Slomška) pa je (Brez)mejno!  

Ponosni smo, da boste živahen utrip GCC s 1. 9. 2020 dopolnili tudi dijakinje in dijaki generacije 

maturitetnega leta 2024. Za štiri leta, ki jih bomo preživljali skupaj, si v imenu vaših starejših kolegov in 

kolegic ter vseh profesorjev želim, da bi bila kar se da prijetna, polna novih in lepih doživetij. Seveda 

vse ne bo vedno tako kot bi si želeli, a tudi tista manj prijetna plat šole in najstniških let je ključna, da 

se oblikujete v ponosne Slovenke in Slovence, našo bodočo intelektualno elito, ki bo sčasoma v svoje 

roke prevzela vajeti naše skupne prihodnosti. 

 

OBJAVA RAZPOREDA RAZREDOV IN DIJAŠKE IZKAZNICE 

Razporede dijakov po razredih boste našli v eAsistentu in sicer nekaj dni pred začetkom pouka. Na 

vaše e-naslove boste dobili tudi podatke za prijavo v ta spletni portal z e-dnevnikom, urniki in e-

redovalnico. Do urnikov lahko dostopate tudi na spletni strani šole gcc.si (razdelek dijaki/starši). 

Poimenski seznami bodo objavljeni na oglasni deski v pritličju šole tudi prvi dan pouka, ko boste pri 

razredni uri prejeli tudi dijaško izkaznico, ki vam omogoča prost vstop v Osrednjo knjižnico Celje, 

šolsko knjižnico GCC, na njej pa je tudi čip za šolsko malico.  

 

ZAČETEK POUKA, VARNOSTNI UKREPI, INFORMACIJE, SPOZNAVNI DAN 

Vljudno Vas vabim, da se mi v torek, 1. 9., ob ob 7.45 vsi pridružite na rondoju za šolo (če bo 

slabo vreme pa v športni dvorani), kjer vas bomo pozdravili in vam predstavili razrednike in tutorje. 

Sledijo štiri razredne ure z vsemi informacijami o vašem novem srednješolskem življenju in kratkim 

ogledom šole. Sledita dve uri pouka po urniku (do 13.10). Za vse, ki ste se prijavili na šolsko prehrano 

(malica), bo prvi dan na voljo samo hladni meni. S seboj prinesite tudi kakšno beležko oz. zvezek, 

drugih potrebščin ne potrebujete. S seboj prinesite tudi izjavo o zdravstvenem stanju, ki je 

priloga k temu dopisu. To natisnite, izpolnite in dajte v podpis staršem. 

 

VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19 

Vsaka šola bo skušala v največjih možni meri zagotavljati varnost pred širjenjem okužb z virusom 

Covid-19, še vedno pa velja, da lahko največ naredimo s samozaščitnim vedenjem. Skrbite za redno 

umivanje rok z milom in vodo (če to ni na voljo uporabite razkužilo), za higieno kašljanja, kihanja in 

fizično razdaljo. Nošnja mask je obvezna pri vstopu in izstopu iz šole, na hodnikih, v garderobah in 

toaletnih prostorih. V jedilnici masko nosite pri čakanju v vrsti in prevzemu malice, za mizo, kjer masko 

odložite, pa sedajte le s sošolkami in sošolci iz vašega razreda. V razredu lahko masko odložite. Za 

pouk športne vzgoje boste dobili podrobna navodila pri učiteljih. Svetujemo uporabo pralnih mask, 

ki so prijaznejše do okolja. Maske za enkratno uporabo bodo sicer pripravljene pri obeh vhodih v 

šolo, a te uporabite le, če vašo masko pozabite doma. Dodatna navodila boste dobili pri razrednih 

urah. 

 

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKE POTI, SPOZNAVNI DAN 

Vse informacije o prvem tednu in mesecu pouka najdete med novicami na spletni strani www.gcc.si, ki 

je tudi sicer osrednje spletno mesto šole. Tam najdete vse pomembne novice, dejavnosti, urnike, 

seznam učbenikov, suplence, šolski koledar, obrazce in pravilnike.  

http://www.gcc.si/


Šolskemu dogajanju lahko sledite tudi na spletnem časopisu Sledko (http://www.sledko.si/) in naši 

Facebook strani (https://www.facebook.com/GimCeljeCenter) ter Instragram profilu 

(@GimCeljeCenter  https://www.instagram.com/gimceljecenter). 

  

E-učilnice na GCC (https://ucilnica.gcc.si) ne uporabljamo le za pouk, ampak tudi za različne prijave in 

šolsko delo. Uporabniška gesla in imena, ki vam bodo odpirala tudi vrata e-učilnic, boste prejeli v prvih 

dneh. Osrednji komunikacijski kanal bo vzpostavljen v aplikaciji MS Teams, ena ključnih 

komunikacijskih poti pa še vedno ostaja elektronska pošta, zato vas spodbujam, da redno preverjate 

vaše e-maile.  
 

SPOZNAVNI DAN ZA PRVOŠOLCE 

Če bo to dopuščala epidemiološka situacija, bodo Dijaška skupnost GCC in tutorji v četrtek, 10. 9., 

popoldan (pred roditeljskimi sestanki, kamor bomo povabili vaše starše ob 16.30) organizirali 

SPOZNAVNI DAN IN FAZANOVANJE. Takrat boste lahko šolo spoznali tudi po »neuradni« plati, 

poskrbeli pa bomo tudi za malico in za zabavo vse do konca roditeljskih sestankov, ko boste lahko na 

pot proti domu odšli s svojimi starši. 

 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI, ROK ZA ODDAJO VLOG 

Sejem rabljenih učbenikov, kjer lahko po zelo ugodni ceni kupite vse kar potrebujete, bo 1. in 2. 9. 

po pouku na rondoju za šolo (če bo slabo vreme pa v stari telovadnici). Akcija PODARI KNJIGO, ki jo 

vodijo naši dijaki, pa je namenjena vsem tistim, ki imate zahtevno socialno situacijo in si težko 

privoščite nakup knjig – v tem primeru mi čim prej pišite na e-mail gregor.deleja@gcc.si ter 

zaprosite, da za vaše učbenike poskrbi šola. Na sejmu učbenikov lahko kupite rabljene knjige po 

ugodnejših cenah, vas pa vseeno opozarjam, da preverite cene novih knjig, da si vas ne bi »privoščil« 

kak starejši podjeten kolega … Istočasno se vam bodo na sejmu predstavili tudi celjski mladinski klubi. 

 

Zelo pomemben datum je tudi 11. 9. - do takrat morate oddati vse prošnje - za statuse oz. 

prilagoditve obveznosti zaradi intenzivnega obšolskega dela, daljše vožnje do Celja, vloge za 

predčasno odhajanje oz. zamujanje k pouku (vse navedene prošnje so v obliki spetnih obrazcev, 

kamor morate naložiti tudi priloge), potrdilo o praksi za dijake PV ... Vse obrazce najdete na 

www.gcc.si  dijaki in starši  obrazci, vloge. 

 

DVE POMEMBNI OBVESTILI 

1. letnik (program gimnazija) bo obiskovala tudi SLEPA DIJAKINJA, zato smo šolo opremili z vodilnim 

taktilnim sistemom. Na GCC smo veseli in počaščeni, da si je za svoja srednješolska leta izbrala prav 

našo šolo. Prosim vas, da jo tudi dijaki v vaši sredini sprejmete ponosno, z razumevanjem in 

pripravljenostjo na občasno pomoč, če oz. ko jo bo potrebovala. 

V 3. letniku imamo dijakinjo, ki ima IZJEMNO HUDO ALERGIJO na oreščke in jajca. Hudo je do te 

mere, da lahko že odprta vrečka smokijev, arašidov ipd. oziroma sledi le-teh na kljukah, mizah, stolih 

pri njej povzročijo, da pade v anafilaktični šok. Prosim vas, da se v šolskih prostorih izogibate 

oreščkom in jih uživate samo v jedilnici oz. zunaj, predvsem pa je pomembno, da si po vsaki uporabi 

dobro operete roke. Iskrena hvala za vaše razumevanje, podporo in pomoč dijakinji, ki ji alergija hudo 

pesti življenje … 

 

ŠPORTNI DAN IN NAŠIH 100 + 8 

V petek, 11. 9., organiziramo prvi športni dan. Za dijake višjih letnikov »na daljavo«, za vse prvošolke 

in prvošolce pa »v živo«. Športni dan je tudi odlična priložnost, da se povežete z vašimi sošolkami in 

sošolci ter razrednimi tutorji. Zvečer pa vas bomo (če bo to dopuščala epidemiološka situacija), 

povabili v park za šolo, kjer v sodelovanjem z našimi nekdanjimi dijaki zbranimi pod okriljem Društva 

GCC organiziramo tradicionalno prireditev Naših 100 + 8, edinstveno druženje generacij sedanjih in 

nekdanjih dijakov ter staršev GCC.  

 

Če imate še kakršnakoli vprašanja, mi prosim pišite na gregor.deleja@gcc.si  

 

S kolegi profesorji se veselimo skorajšnjega srečanja z vami in vam želimo lep in sproščen zaključek 

počitnic ter čim uspešnejši začetek vaših srednješolskih let. 

          

          Ravnatelj 

          Gregor Deleja, prof.  
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