
NAPOTKI ZA DELO V ČASU ZAPRTJA ŠOLE 

Oktober 2020 
 

OBJAVA NOVIC ZA DIJAKE IN STARŠE V ČASU ZAPRTJA ŠOLE 

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

Pomembna obvestila za učitelje, dijake bomo objavljali v MS TEAMS (skupne ekipe dijakov), pa tudi po 

e-pošti in na socialnih omrežjih šole.  

 

SPLOŠNI NAPOTKI (v času zaprtja šole) 

Dežurna telefonska številka in e-pošta: 03 428 57 00 (vsak delavnik med 07.00 in 15.00), 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-sars-cov-2/) 

 

 

http://www.gcc.si/koronavirus/
mailto:info@gcc.si
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/


NAPOTKI IZVAJANJE POUKA/OCENJEVANJ/DRUGIH DEJAVNOSTI 

- po urniku, ki je objavljen v eAsistentu; na GCC bomo izvajali pouk na daljavo (preko spleta), 

po rednem urniku; učitelji vam bodo tedenski načrt dela predstavili prvo uro po urniku; 

- s pomočjo enotnega komunikacijskega kanala (MS TEAMS za vso komunikacijo, posredovanje 

navodil; MOODLE – eUčilnice – za naloge in povratne informacije, možnost kvizov in 

ocenjevanja) - navodila; razredniki za stike s starše uporabljajo eAsistenta; 

- videokonference* se načrtuje po urniku oddelka in to tako, da ne presegajo dolžine šolske ure; 

odsotnost dijakov na videokonferenci učitelji zabeležijo v eAsistenta; PREBERITE SPODNJA 

PRAVILA !!!; 

- učitelji so dosegljivi tudi v času, ko so na vašem urniku njihove ure; če ni videokonference za 

cel razred, lahko to izkoristite tudi za komunikacijo z učiteljev (forum v e-učilnici, Teams);  

- količina dela naj ne presega obsega dela v živo; dobra je kombinacija videokonferenc in ciljno 

usmerjenih strukturiranih nalog; paradigma dela na daljavo je drugačna od žive interakcije v 

razredu, zato se večji učinek dosegli s filozofijo »manj je več«; če dijaki menite, da je obseg 

dela prevelik, na to prijazno opozorite učitelje, po potrebi tudi razrednika; 

- spoštovanje postavljenih rokov (naloge, datumi ocenjevanj, termini videokonferenc …) je 

ključno za uspešno komunikacijo in delo na daljavo;  

- ocenjevanja, ki so napovedana za prihodnji teden lahko učitelji izvedejo na daljavo (to se 

priporoča zlasti pri ustnih ocenjevanjih – poleg dijaka, ki bo ocenjen, naj bosta prisotna še vsaj 

2 ali 3 drugi dijaki, ki jih sam povabi na ocenjevanje). Ocenjevanja se lahko prestavijo na čas po 

počitnicah NUJNO V DOGOVORU MED UČITELJEM IN DIJAKI TER V SKLADU S PRAVILNIKOM O 

OCENJEVANJU (največ 3 pisne naloge na teden); 

- na daljavo se bodo izvajale tudi nekatere obšolske dejavnosti – v tem primeru vas bodo o 

terminu obvestili mentorji;  

- vse morebitne odsotnosti na videourah ali zamude pri oddaji rokov zaradi bolezni ali 

tehničnih težav sproti javljajte razrednikom, da to zabeležijo v eAsistenta; 

- ne pozabite na  DOBRODELNI KONCERT v sredo, 21. 10., ob 10.45, na youtube kanalu GCC;  

- pomembno je redno spremljanje objav v MS Teams, v eA in v e-pošti; 

 

* izvleček iz šolskih pravil (videoure): prisotnost pri video uri je enaka prisotnosti pri urah oz. 

dejavnostih, ki potekajo »v živo« in se zanjo smotrno uporablja enaka določila Šolskih pravil in Šolskih 

pravil ocenjevanja, vključno z opravičevanjem, beleženjem odsotnosti, uporabo nedovoljenih 

pripomočkov ipd.  

Morebitni drugi prisotni morajo pridobiti predhodno soglasje izvajalca ure oz. dejavnosti, za prisotnost 
pri video uri. 
Dijak se mora video uri pridružiti z vklopljeno kamero in mikrofonom, ki ju po pozdravu učitelja in ostalih 
prisotnih v videokonferenčni seji v soglasju z učiteljem lahko izklopi. Ves čas trajanja videokonferenčne 
seje je dijak dolžan na učiteljev poziv vklopiti kamero in mikrofon.   
Učitelj prisotnost oz. neprisotnost dijaka zabeleži po koncu video ure. Če dijak ne upošteva zgornjih 
navodil, se šteje, da pri video uri ni prisoten. O (ne)opravičeni odsotnosti odloča razrednik, ki se lahko 
pri tem posvetuje z učiteljem. 
Če ima dijak tehnične težave in ne more izpolnjevati zgornjih navodil in drugih obveznosti dela na 
daljavo, mora o tem obvestiti učitelja in razrednika, takoj, ko je to mogoče. 
 

Učiteljem lahko pišete v klepetu v MS TEAMS ali pa na e-poštni naslov (ime.priimek@gcc.si oz. 

ime.priimek.priimek@gcc.si).  

 

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 (dobra aplikacija, ki si jo lahko naložite na telefon je cam scanner) in 

pošljete učiteljem. 

https://www.gcc.si/delo-na-daljavo/
https://www.youtube.com/user/GimnazijaCECenter/
mailto:ime.priimek@gcc.si
mailto:ime.priimek.priimek@gcc.si
https://www.camscanner.com/


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

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

 

SVETOVALNO DELO 

V času, ko ne izvajamo neposrednega pouka, bosta obe svetovalni delavki dosegljivi po e-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/TEHNIČNE TEŽAVE 

Navodila za uporabo MS TEAMS in E-UČILNIC najdete na povezavi https://www.gcc.si/delo-na-daljavo/  

 

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 lahko od 07.00 do 15.00 pokličete tudi v tajništvo šole (03 428 57 00).  

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 vnaprej) 

 

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  

 

Če potrebujete pomoč pri opremi (prenosniki, tablice, spletne kamere) se obrnite direktno na 

ravnatelja (gregor.deleja@gcc.si).    

 

#ostaniDOMA – ključnik leta 2020 … 

Glaven smisel ukrepa, ki je bil sprejet za šole, je omejevanje stikov med ljudmi in s tem zelo aktivno 

delovanje proti prenosu okužb – ne le virusa SARS-CoV-2, 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 daljših mobilnosti, vse dokler se epidemiološka slika ne popravi in 

omejevanje stikov (samo nujni opravki, izogibanje prostorov, kjer se zadržuje večje število ljudi). 

 

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 ... 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! 

 

Naj bodo prihodnji dnevi zdravi in ustvarjalni, jesenske počitnice pa mirne in sproščujoče. Izkoristite 
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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