
 
 

Celje, 24. 8. 2020 

 

Spoštovani dijakinje in dijaki! 

 

Še kratek čas nas loči do začetka novega šolskega leta … Upam, da ste  zdravi in da so bile letošnje 

počitnice kar se da lepe. In da se (četudi po tiho) veselite novih izzivov v šolskih klopeh.  

 

Vse informacije o organizaciji prvega tedna so že objavljene na šolski spletni strani, tik pred začetkom 

pouka pa bodo na spletni strani in v eAsistentu objavljeni tudi urniki. S poukom začnemo v torek, 1. 

9., ob 7.55 (najprej uvodni razredni uri - razpored učilnic bo objavljen v eAsistentu; sledi pouk po 

urniku do vključno 6. ure, nato sejem rabljenih učbenikov).  

 

TUTORJI – ne pozabite na izobraževanje v četrtek, 27. 8., in na sestanek z razredniki, ki bo 1. 9. 

ob 7.05 v MA4. 

 

VARNOSTNI UKREPI, MALICA, DRUGE INFORMACIJE 

 

IZJAVA PRED VSTOPOM V ŠOLO 

Prosimo, da najkasneje do 31. 8. 2020 vašim razrednikom po e-pošti pošljete izpolnjeno izjavo o 

zdravstvenem stanju, ki je priloga k temu obvestilu. Izjavo natisnite, izpolnite in podpišite oz. dajte v 

podpis vašim staršem (velja za mladoletne dijake). 

 

VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19 

Še vedno čakamo na natančnejša navodila NIJZ in MIZŠ. Na vsak način bomo šole poskušale 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. 

 

MALICA 

Za vse, ki ste se prijavili na šolsko prehrano (malica), bo prvi dan na voljo samo hladni meni. Ne 

pozabite se prijaviti na obroke (na terminalu oz. preko spleta) v naslednjih dneh. Vsi, ki bi se še želeli 

prijaviti na malico natisnite obrazec, ga izpolnite in oddajte v tajništvo. 

 

INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJSKE POTI 

Vse informacije o prvem tednu in mesecu pouka najdete med novicami na spletni strani, ki je tudi sicer 

osrednje spletno mesto šole. Tam najdete vse pomembne novice, dejavnosti, urnike, seznam 

učbenikov, suplence, šolski koledar, obrazce in pravilnike.  

Šolskemu dogajanju lahko sledite tudi na Sledku, Facebook strani in Instragram profilu šole. 

  

E-učilnice na GCC ne bomo uporabljali le za pouk, ampak tudi za različne prijave in šolsko delo. Če 

ste pozabili na uporabniška imena in gesla, se obrnite na prof. Roka Lipnika (rok.lipnik@gcc.si).  

NOVOST je osrednji komunikacijski kanal, ki bo vzpostavljen v aplikaciji MS Teams. Za Teamse 

morate imeti aktiven AAI račun (če ste pozabili na uporabniška imena in gesla se obrnite na prof. 

https://www.gcc.si/dijaki-in-starsi/malica/
https://www.gcc.si/wp-content/uploads/Obrazci/Prijava-na-solsko-prehrano.pdf
https://www.gcc.si/
http://www.sledko.si/
https://www.facebook.com/GimCeljeCenter/
https://www.instagram.com/gimceljecenter
https://ucilnica.gcc.si/
mailto:rok.lipnik@gcc.si


Jureta Slapnika – jure.slapnik@gcc.si), ena ključnih komunikacijskih poti pa še vedno ostaja 

elektronska pošta, zato vas spodbujam, da redno preverjate vaše e-maile. 

 

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 (NOVOST !!! Vse navedene prošnje so v obliki 

spletnih 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 … 

 

NOVOSTI (nove pridobitve, nova učilnica, nova jedilnica, skrb za okolje) 

V poletnih počitnicah nam je uspelo pretlakovati hodnike in namestiti vodilni taktilni sistem za slepe in 

slabovidne, povečati jedilnico, prenoviti kuhinjo in nekaj učilnic, nadgraditi optično mrežo in okrepiti 

brezžične dostopne točke. Z novim šolskim letom bomo sicer spreminjali številna šolska pravila, 

a še vedno vas spodbujamo, da v šoli uporabljate drugo obutev in se po prihodu preobujete. 

Tako bomo varovali nove in historične tlake naše secesijske lepotice.  

 

PUD v programu predšolska vzgoja – zaenkrat še nimamo jasnih navodil ali bo izvajanje PUDa sploh 

mogoče. Če bo stroka dala soglasje, pa ga bomo na vsak način izvajali strnjeno v vseh letnikih (po 1 

teden v novembru v 1. in 2. letniku in 1 mesec v novembru in januarju v 3. in 4. letniku). Podrobnejše 

informacije boste dobili pri vodji PUDa prof. Barbari Hernavs. 

 

Od 1. 9. imamo na šoli novo projektno učilnico, kjer bo potekal del pouka (zlasti tisti predmeti, kjer 
so skupine manjše). V urniku je označena kot KON (Konfucijeva učilnica), najdete pa jo nad staro 
telovadnico. Dostop do učilnice je bodisi od zunaj (vhod v staro telovadnico in po stopnicah v 1. 
nadstropje) ali skozi staro telovadnico. Iz kleti lahko greste neposredno čez prehod pri jedilnici, ki je 
povezan s staro telovadnico. Tloris celotne šole najdete tudi na TEJ povezavi. 
 

S šolskim letom 2020/2021 bomo predstavili tudi nekaj novih obšolskih dejavnosti in projektov, 

posebno skrb pa želimo še naprej posvečati vašemu kariernemu razvoju. 

 

Spodbujamo vas tudi k uporabi GCC stekleničke, opuščanju plastične embalaže in pitju vode 

(na GCC se lahko pohvalimo z zelo kvalitetno vodo iz vodovoda, pitnika, kjer lahko napolnite tudi 

stekleničke najdete pred jedilnico in v 1. nadstropju). Vsi, ki bi želeli nove GCC stekleničke, se obrnite 

na prof. Majdo Kamenšek Gajšek. 

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 
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http://www.gcc.si/
https://www.gcc.si/o-soli/lokacija-sole/


Antona Martina Slomška) pa je (Brez)mejno! To bo naše vodilo za oblikovanje vseh dejavnosti in 

projektov, ki jih bomo skupaj z vami izvajali ob rednem pouku, vse s ciljem, da vam posredujemo čim 

več uporabnih znanj s spoštovanjem do stoletne tradicije naše šole, ki v slovenskem prostoru 

predstavlja pojem uspešne ustanove, ki se ne osredotoča zgolj na dobre rezultate svojih dijakov na 

učnem področju, temveč se s številnimi obšolskimi dejavnostmi trudi, da znanje posreduje tudi na 

drugačen način, s poudarkom na prijetnem sobivanju treh izobraževalnih programov in vrednotami kot 

so tovarištvo, pripadnost, delo in poštenje. Kot članica mreže Zdravih šol se bomo potrudili, da bomo 

skupaj z vami skrbeli za številne aktivnosti, ki se vežejo na dobro počutje in zdravje.  

 

FAZANIRANJE 

V preteklih letih se je star običaj »fazaniranja« na slovenskih šolah sprevrgel v kruto početje, ki se 

nikakor ne pritiče bodočim intelektualcem, kar nedvomno predstavljate generacije dijakov GCC. V 

imenu vseh kolegic in kolegov, staršev, pa seveda tudi bodočih prvošolcev ter v svojem imenu vas 

vljudno prosim, da se izogibate tovrstnemu početju, zlasti v času zelo nepredvidljive 

epidemiološke situacije, ki od nas terja fizično distanco. Zavedam se simbolike in pomena ritualov 

iniciacije, kamor sodi tudi t. i. fazaniranje, a to smo včasih znali opraviti dosti bolj iznajdljivo, nežaljivo 

in šaljivo. Tudi vas spodbujam, da ostanete zvesti tistemu lepemu delu tradicije, ki vendarle poudarja 

pomen sprejemanja in dobrodošlice vašim naslednikom, ne pa poniževanju oz. skrajno neprimernemu 

vedenju, ki ni v čast vam, vašim družinam in šoli. Vse morebitne prekrškarje bomo najstrožje 

kaznovali s pogojno izključitvijo in alternativnim ukrepom.  

 

PRVI TEDEN, MESEC, UTRJEVANJA IN OCENJEVANJA …  

Pouk prvega trimesečja bo potekal v znamenju nenavadnega časa, ki je pogojen z nevarnostjo korona 

virusa. Vse (ob)šolske dejavnosti zato načrtujemo kar se da strnjeno. Vsi projekti v 1. in 2. letniku se 

prestavljajo v pomladni čas, jesenskih OIV ne bo, bodo pa zato zimski termini OIV daljši.   

 

Snov, ki ste jo z učitelji v zadnjem trimesečju predelali na daljavo, bomo zlasti pri maturitetnih 

predmetih utrdili, strokovni aktivi pa so pripravili tudi načrt ocenjevanj, ki vam ga bodo učitelji 

predstavili pri urah in pri katerem boste skupaj z vašimi razredniki tudi sodelovali. Vem, da na tem 

področju delimo največ strahov, a verjamem, da bomo skupaj znali in zmogli!  

 

Prvi in zadnji športni dan (september, maj) bosta potekala na daljavo, prilagojeno bo izvajanje 

nekaterih obšolskih dejavnosti. Odločitve glede jesenskih maturantskih in izbirnih ekskurzij bomo 

sprejeli v začetku septembra. 

11. 9. zvečer 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.  

 

Skupne popoldanske govorilne ure in roditeljski sestanki bodo do preklica potekali na daljavo. 

Natančne informacije boste dobili pri razrednikih. 

 

DIJAŠKE IZKAZNICE IN PUBLIKACIJE 

Nalepke za dijaške izkaznice ste prejeli že konec šolskega leta. Če jo kdo še potrebuje, jo lahko dobil 

pri prof. Marjani Turnšek. Vsi, ki si želite podaljšati mednarodni status dijaške izkaznice, pa to naredite 

na spletni strani skrbnika izkaznic – ISIC.  

Publikacije s koledarjem, pomembnimi informacijami in povzetki pravi boste dobili predvidoma na 

uvodni razredni uri. 

 

Vse vaše pobude in želje za prihodnje šolsko leto mi prosim pošljite čim prej na gregor.deleja@gcc.si 

oz. se oglasite na šoli. 

 

S kolegi profesorji se veselimo skorajšnjega srečanja z vami in vam želimo lepe in sproščene zadnje 

dneve počitnic!  

 

Ravnatelj 

Gregor Deleja, prof., 
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