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Rogaška Slatina, 14. 5. 2020 

Obvestilo maturantom in njihovim staršem o ponovnem odprtju šole 
za namen priprav na maturo 

 
Spoštovani maturantje, spoštovani starši! 

Pa smo le dočakali! V ponedeljek, 18. maja 2020, se znova vsaj deloma odpirajo vrata Šolskega centra Rogaška 
Slatina. Pod posebnimi pogoji bo omogočen prihod v šolo dijakom zaključnih letnikov, dijakom, ki potrebujejo 
učno pomoč ali morajo opraviti še praktični del izobraževanja.  

Prihod v šolo je možen zgolj po predhodni prijavi.  

V prilogi k temu obvestilu vam pošiljamo:  

 pravila za zagotavljanje kontinuiranega dela v šolskih prostorih ŠCRS v času virusa COVID-19, ki so 
usmerjena v preprečevanje okužbe s COVID-19; njihovo dosledno spoštovanje je pogoj za sodelovanje 
na pripravah na maturo ter 

 izjavo o tem, da ste zdravi in da v zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z okuženo osebo.  

Prosimo, da ob prihodu v šolo obvezno s seboj prinesete oba dokumenta: polnoletni dijaki ju podpišete sami, v 
imenu mladoletnih dijakov pa ju podpišejo vaši starši. Izjavo o tem, da ste zdravi, podpišete enkrat in služi tako 
za namen pristopa k pripravam na maturo kot k maturi sami.  

Obveščamo vas, da smo šolo ustrezno pripravili na vaš prihod. Zaradi posebnih higienskih ukrepov vas 
naprošamo, da si s seboj prinesete vse potrebščine (pisala, ravnila, učbenike …), saj je izmenjava pripomočkov 
odsvetovana. Prav tako vam svetujemo, da si s seboj prinesete steklenico vode ter toplejša oblačila, saj bomo 
učilnice in hodnike prezračevali pogosteje kot doslej. Sami poskrbite tudi za malico, saj ta v času priprav na 
maturo in v času mature ne bo organizirana v šolski kuhinji. V kuhinji bo organizirana le prehrana za domske 
dijake. Nedomskim dijakom vstop v dijaški dom ni dovoljen.  

Zgornja navodila se nanašajo predvsem na naslednja dva tedna (čas priprav na maturo), boste pa kmalu prejeli 
tudi obvestilo tajnice za splošno maturo oz. poklicno maturo, kaj točno boste morali upoštevati na sami maturi.  

Zaposleni se bomo potrudili, da bo delo in življenje – kljub varnostnim ukrepom – steklo čim bolj ustaljeno in 
nemoteče. Od vseh, ki ste se prijavili k pripravam na maturo, pa pričakujemo, da boste s strpnostjo, zrelostjo in 
upoštevanjem navodil prispevali, da uspešno prebrodimo to krizno obdobje. S skupnimi močmi bomo uspeli 
uresničiti naše cilje. 

Želimo vam uspešno pripravo na maturo! 

        Ravnateljica ŠCRS 
        mag. Dubravka Berc Prah 
 


