
 
 

PONOVNI ZAČETKEK POUKA ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV V ŠOLI 
(informacije in navodila) 

 
Dragi maturantke in maturanti! 
 
Pa smo dočakali trenutek, ko se bomo zopet srečali v šolskih klopeh Gimnazije Celje – Center. Najbrž 
ga vsi pričakujemo z mešanimi občutki – z veseljem ob vnovičnem snidenju in s strahom pri 
vzpostavljanju nove rutine ter številnimi obveznostmi ob zaključku vašega srednjega šolanja. A 

BODITE BREZ SKRBI, OPTIMISTIČNI IN PREDVSEM VESELI – TAKO NAM BO ZAGOTOVO USPELO 😊! 
 
URNIK IN MATIČNE UČILNICE 
V skladu z navodili NIJZ smo določili nov razpored učilnic in optimizirali urnike – vse najdete v 
eAsistentu! 
 
Določene ure bodo učitelji z vami še vedno izvajali na daljavo – tozadevno bodo stopili v stik z vami in 
vam dali vse potrebne napotke. V tem času ostanete v matičnih učilnicah. Reditelje prosimo, da se 
pravočasno oglasijo po tablične računalnike v tajništvo šole – z njimi boste lahko izvedli vse ure, tako 
da ne potrebujete nositi z vami vaših prenosnih naprav. Ure se ne smejo snemati.  
 
MATIČNE UČILNICE IN PROSTORI ZA IZVEDBO PREDMETOV V MEŠANIH SKUPINAH (vsi prostorski 
urniki so objavljeni v eAsistentu). 
 

4. a ZGO 

4. b SLO 3 

4. c TJ 2 

4. č SLO 5 

4. d MAT 3  

4. h MAT 2 

4. i RIS 

4. j SLO 2 

 

PNM (ponedeljek, četrtek) PNM (sreda) PNM (torek, petek) 

Predmet Učilnica Predmet Učilnica Predmet Učilnica 

BIO BIO ŠPA FIZ 2 BIO BIO 

KEM KEM NEM FIZ 1 KEM KEM 

FIZ FIZ 1 ZGO SLO 1 SOC FIZ 2 

PSI (MG) SLO 1 UME GEO PSI (NL) FIZ 1 

GEO FIZ 2   PSI (HMR) SLO 1 

RUŠ KON   FIL FIL 

ITA TJ 7   LIT GEO 

 
 

 
 

 
 
 



2. TUJI JEZIK 

4. c in 4. d ŠPA v FIZ 1 

4. c NEM (MT) V MAT 1  

4. d NEM (KP) V TJ 3 

 
ANGLEŠČINA (G IN UG) 

VR (DB) TJ 2 

VR (MGL) MAT 3  

OR (KPD) TJ 1 

OR (AK) FIL 

OR (LKJ) SLO 5 

 
PV MAT IN ANG 

MAT (MZ) MAT 2 

MAT (AJ) SLO 2 

ANG (LKJ) ZGO 

ANG (TG) GEO 

 
VR MAT 

MAT (TRG) TJ 1 

MAT (MS) GEO 

 
PV NE-MATURITETNI 

MAT (LT) MAT 2 

MAT (SJJ) SLO 2 

ANG (KP) ZGO 

ANG (BK) GEO 

 
PV MODULI 

ŠOT ST. TELOVADNICA 

PIZ RIT  

LIZ GEO 

GIZ SLO 1 

TJO ZGO 

 
Opombe k reorganizaciji: 

- VR MAT (GIM, UG) bo potekal samo v eni skupini (pri prof. Ravničan Ganzitti), 
- ANG – skupino GIM in PV prof. Kerin Jevtič bo začasno prevzela prof. Simona Vincelj (izjema 

so srede, ko bo pouk potekal na daljavo), tudi skupino prof. Polimac Dobovišek bo začasno 
prevzel nov/-a učitelj/-ica (podrobnosti še sporočimo), 

- ŠPORTNA VZGOJA (vsi programi) – razredi se ne mešate med sabo. 2 uri športne vzgoje bodo 
izvajali športni pedagogi (ne nujno tisti, ki ste jih imeli doslej), eno pa bomo posvetili 
psihoedukativnim temam in bodo s športniki sodelovali profesorice psihologije in filozofije; 
bodite pozorni na NOV URNIK ŠPORTNE (zlasti na programu PV), kjer boste imeli 2 uri 
športne vzgoje in dodatno uro namenjeno psihoedukativnim vsebinam, 

- VES 2 (PV) bo v celoti potekala na daljavo, 
- 4. a: VES1-SLO na daljavo 
- 4. d: NEJ bo zaenkrat prevzel prof. Bojan Kostanjšek, 
- 4. h: LIO-USI na daljavo, 
- 4. j: LIO-USI, GIO-USI na daljavo, VES1-SLO na daljavo. 

 
MALICA 
V prvem tednu pouka bo na voljo le hladna malica. Za ponedeljek se nanjo NUJNO prijavite do petka, 
10.00 na povezavi https://www.gcc.si/dijaki-in-starsi/malica/ Če nimate uporabniškega imena in 
gesla, se obrnite na natasa.bergant@gcc.si  
V jedilnici spoštujte medsebojno razdaljo, ves čas je obvezno nošenje obraznih mask, za isto mizo 
sedajte samo dijaki iz istega razreda. 
 
NAJPOMEMBNEJŠI VARNOSTNI UKREPI 

- v šolo hodite zdravi – v primeru slabega počutja ostanite doma in o odsotnosti obvestite 
razrednika, 

- nošenje obraznih mask ves čas od vstopa v šolo do izstopa iz šole, 
- higiena rok, kašljanja in kihanja, 
- zagotavljanje varnostne razdalje (1,5-2 m) v vseh skupnih prostorih, 
- redno zračenje učilnic (vsaj 2 x med šolsko uro in med odmori) – za to naj skrbijo razredni 

reditelji, 
- obisk toaletnih prostorov MED POUKOM in ne v času odmorov, 
- garderobnih omaric in garderob v kleti šole se v času epidemije NE UPORABLJA – dijaki naj ob 

prvem prihodu v šolo izpraznijo morebitno vsebino omaric in jo odnesejo domov, 
- če zbolite za korono, dosledno upoštevajte navodila NIJZ in nemudoma obvestite vse vaše 

stike in šolo. 
 
 

https://www.gcc.si/dijaki-in-starsi/malica/
mailto:natasa.bergant@gcc.si


 
 
PODROBNEJŠE OBRAZLOŽITVE VARNOSTNIH UKREPOV 
Za zaščito dijakov, zaposlenih in morebitnih obiskovalcev pred okužbo bomo na GCC zagotovili 
primerne pogoje, s tem dokumentom pa vse deležnike seznanjamo z ukrepi in jih pozivamo k 
doslednemu spoštovanju predvidenih ukrepov:  

SPLOŠNO 
- redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo (v  primeru,  da  voda  in  milo  nista  

dostopna,  si  roke  lahko razkužite  z  namenskim razkužilom za roke. Razkužilniki so 
nameščeni v vseh učilnicah in kabinetih, v vhodni avli, pred vhodom v garderobe in pri 
vhodu v športno dvorano; šola se generalno čisti 1x dnevno, po zaključku vzgojno-
izobraževalnega procesa; med procesom pa bomo skrbeli za razkuževanje kljuk in ograj),  

- umivanje  ali  razkuževanje  rok  je  obvezno  po  vsakem  prijemanju  kljuk  (npr. 
vstopanje  v  ali  izstopanje  iz  učilnice,  pri  odhodu  na  stranišče  ali  prihodu  iz 
stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin, 

- ne dotikajte si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 
- vedno upoštevajte zadostno medosebno razdaljo (vsaj 1,5 do 2 metra), 
- zbiranje v skupinah na celotnem območju šole je odsvetovano (velja za dijake, zaposlene 

in obiskovalce),  
- upoštevanje pravilne higiene kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in 

nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček 
po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo, 
stalno zračenje zaprtih prostorov, za kar so odgovorni tako dijaki kot zaposleni 
(priporočamo po vsaki uri oziroma med maturo po posameznem izpitnem sklopu),  

- razen dijakov in strokovnih delavcev šole v šolo lahko vstopijo še najavljene osebe v 
spremstvu predstavnika šole in z obrazno masko, 
 
UČILNICE, GARDEROBE, HODNIKI, SANITARIJE, UPRAVA, ZBORNICA, SVETOVALNA 
SLUŽBA, KABINETI 

- vstop v tajništvo in upravo šole je možen le posamično in z obraznimi maskami med 9.00 
in 12.00, v tajništvu se naenkrat lahko mudijo 3 osebe, v pisarni pomočnikov 3 osebe, v 
pisarni ravnatelja 2 osebi, obvezno je nošenje obraznih mask in redno prezračevanje, 
upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v svetovalni službi se lahko v posamični pisarni naenkrat lahko mudita največ 2 osebi, 
obvezno je nošenje obraznih mask in redno prezračevanje,  upošteva se razdalja 1,5 do 2 
metra, 

- v velikih učilnicah (MA4, RIS) se lahko naenkrat mudi največ 34 oseb (RIS) oziroma 38 
oseb (MA4), v standardnih učilnicah se lahko naenkrat mudi največ 18 oseb, v manjših 
učilnicah se lahko naenkrat mudi največ 10 oseb; sedeži za mizami so označeni, v času 
odmorov se upošteva varnostna razdalja 1,5 do 2 metra in skrbi za redno prezračevanje,  

- v kabinetih in laboratorijih se naenkrat lahko mudita največ 2 osebi; obvezno je nošenje 
obraznih mask in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v zbornici šole se naenkrat lahko mudi največ 10 oseb; obvezno je nošenje obraznih mask 
in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v govorilnici šole se lahko naenkrat mudi največ 5 oseb; obvezno je nošenje obraznih 
mask in redno prezračevanje, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, 

- v sanitarijah po nadstropjih se lahko naenkrat mudi največ 5 oseb, upošteva se varnostna 
razdalja 1,5 do 2 metra, v sanitarijah v kleti, stari telovadnici in športni dvorani pa največ 
2 osebi, upošteva se razdalja 1,5 do 2 metra, v sanitarijah mora biti cel čas odprto vsaj 
eno okno, 

- v garderobah in kletnih učilnicah se dijaki in zaposleni v času epidemije ne smejo 
zadrževati, 

- na hodnikih šole je nujno spoštovanje varnostne razdalje (1,5-2 metra), dijaki v šolo 
vstopajo obuti, 

- garderobnih omaric in garderob v kleti šole se v času epidemije NE UPORABLJA – dijaki 
naj ob prvem prihodu v šolo izpraznijo morebitno vsebino omaric in jo odnesejo domov, 



- učitelji in tehnično-administrativno osebje skrbijo za razkuževanje tipkovnic, uporabo 
računalniške učilnice se odsvetuje, 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA (NAPOTKI, IZPOSOJA, VRAČANJE GRADIVA, TISKANJE GRADIVA) 

- vstop v knjižnico je mogoč le posamično in z obraznimi maskami med 08.00 in 12.00, ves 
čas je potrebno spoštovati varnostno razdaljo (1,5-2 metra) in skrbeti za stalno 
prezračevanje; v času poslovnega časa so vrata knjižnice cel čas odprta, 

- v knjižnici se lahko naenkrat mudijo največ 4 osebe, ob vstopu v knjižnico je obvezno 

razkuževanje rok, upoštevati je potrebno tudi higieno kihanja in kašljanja,  

- čitalnica knjižnice je namenjena za karanteno knjižnega gradiva – nepooblaščenim je 
vstop prepovedan, 

- izposoja gradiva je mogoča le po predhodnem naročilu – gradivo poiščite v Cobissu naše 

knjižnice in rezervacijo gradiva sporočite po e-pošti (tanja.tratensek@gcc.si) oz. po 

telefonu (03 428 57 12), gradivo lahko rezervirate tudi v aplikaciji mCobiss (pišite 

knjižničarki, če potrebujete geslo), naročeno gradivo bo za vas po dogovoru pripravljeno 

na posebnem mestu, kjer ga boste prevzeli,  

- za vračilo knjig bo pred knjižnico pripravljeno posebno mesto za odlaganje gradiva. Na 

vrh odloženega gradiva na listek zapišite ime in priimek. To gradivo gre v 7-dnevno 

karanteno in bo za izposojo na voljo po pretečenem času, 

- uporaba računalnikov in tiskalnikov ne bo mogoča. Kar boste potrebovali za tiskanje, 

pošljite na e-naslov (tanja.tratensek@gcc.si), da vam tiskovine pripravi knjižničarka, 

- knjig in površin se dotikajte le toliko, kot je nujno potrebno. 

ROKOVANJE Z GRADIVOM, UPORABA KRED IN TABELSKIH PISAL, TIPKOVNICE, MIŠKE 
- morebitno tiskano učno gradivo naj dijakom deli in pobira učitelj, ki si je pred in po tem 

umil ali razkužil roke, 
- vrnjene/oddane pisne izdelke naj učitelj pred popravljanjem vsaj 1 dan  hrani na varnem 

mestu, za knjižnico velja poseben protokol (glejte zgoraj); izjema je vrnjeno izpitno 
gradivo v majskem izpitnem roku, ki ga učitelj popravlja z rokavicami in z obrazno masko 
neposredno po izpitu,  

- učitelji naj si priskrbi svojo kredo in svojo tabelsko pisalo, ki ga ne posoja dijakom, dijaki 
naj ne hodijo pred tablo in uporabljajo tabelskih pisal ali tipkovnic/mišk računalnikov v 
učilnicah, kabinetih, 
 
JEDILNICA, ŠPORTNE POVRŠINE, OKOLICA ŠOLE, PARKIRIŠČE 

- jedilnica je v času epidemije zaprta, prav tako športne površine; v okolici šole je potrebno 
spoštovati odlok o zbiranju na javnih mestih – do 5 oseb, upoštevanje varne razdalje 1,5 
do 2 metra, enako velja za parkirišče šole, kjer odsvetujemo vsakršno zbiranje, 
 
ODMORI, SESTANKI, GOVORILNE URE, DOGODKI 

- med odmori dijaki ostanejo v učilnicah oz. se v primeru menjave učilnice, obiska sanitarij 
ali zaključku pouka napotijo neposredno v nov prostor oz. iz šole pri čemer spoštujejo 
varnostno razdaljo (1,5 do 2 metra), 

- morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši/dijaki opravijo po telefonu 
ali preko računalniške povezave, 

- na šoli so odsvetovani vsi sestanki in dogodki.  
 
NOŠENJE MASK 

- NAVODILA GLEDE OBRAZNIH MASK: prosimo, da  vsi  zaposleni  in  dijaki  v  objektu  šole  
nosijo  maske (tip maske ni predpisan).  Izjema je pouk športne vzgoje, kjer vam bodo 
podrobnejša navodila dali učitelji. 

- ODLAGANJE MASK ZA ENKRATNO UPORABO: maske za enkratno uporabo nujno odložite 
v za to določene koše za mešane odpadke. 

 
 
 

mailto:tanja.tratensek@gcc.si
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PRIHOD DO ŠOLE, VSTOPANJE V OBJEKT, OBLAČILA, MALICA 
- če je mogoče, naj se dijaki in zaposleni izognejo uporabi javnega prevoza; če ga 

uporabljajo naj dosledno upoštevajo varnostne napotke, ki jih najdejo na spletni straneh 
NIJZ in prevoznikov, v šolo naj dijaki in zaposleni hodijo posamično (brez združevanja v 
skupine),  

- v šolo dijaki in zaposleni vstopajo posamično z obrazno masko,  
- vstop v šolo je mogoč skozi glavni vhod oz. zadnja vhoda – pred vstopom preverite, da 

boste lahko po vstopu zagotavljali varnostno razdaljo (1,5 do 2 metra), 
- predhodno naj si ogledajo urnik in se napotijo direktno do prostora in pri tem upoštevajo 

varnostno razdaljo (1,5 do 2 metra). 
 

Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID-19 so dosegljiva na spletni strani: 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019. 
 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

