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Rogaška Slatina, 28. 8. 2021 

 

 

Dijakom ŠCRS in njihovim staršem 

Pomembne informacije ob 
začetku izvajanja pouka  
(prvi šolski dan 1. 9. 2021) 

Spoštovani dijaki, cenjeni starši,  

poletje se počasi izteka, šolski dnevi so tik pred vrati. Gotovo ste se na začetek pouka že pripravili, 
zdaj je treba le še začeti. Nekateri ta začetek pričakujete z veseljem in pozitivno vznemirjenostjo, 
drugi imate morda tudi kakšne skrbi, kako bodo stvari potekale. Ne skrbite! Mešani občutki so 
običajni, pozitivna trema kaže na to, da vam je mar. Enako vznemirjeni, kot ste vi, smo vznemirjeni 
tudi učitelji, saj želimo za vas dijake ustvariti tako učno okolje, v katerem se boste kar najbolj 
učinkovito učili in se kar najbolje počutili. Zato – samo pogumno. Skupaj zmoremo! 

Začetek pouka po modelu B 
Šolsko leto bomo v skladu s sprejetimi odloki Vlade RS in navkljub ponovnemu širjenju virusa SARS-
CoV-2 pričeli v šolskih klopeh po t. i. modelu B, kar nas zelo veseli. To pomeni, da se boste vsi dijaki 
izobraževali v šoli oziroma bivali v dijaškem domu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na 
vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov, kot so obvezno nošenje zaščitne 
obrazne maske, vzdrževanje ustrezne medosebne varnostne razdalje, skrb za higieno kašlja in 
higieno rok, zadostno prezračevanje prostorov. 

Pouk bo tako v skladu s priporočili pedagoške in zdravstvene stroke potekal po matičnih učilnicah, 
dijaki iz posameznih oddelkov se praviloma ne boste mešali, razen pri pouku izbirnih predmetov in 
športne vzgoje oz. pri izvedbi obšolskih dejavnosti. Naš cilj je šolo in dijaški dom čim dlje obdržati 
brez okužbe oz. s čim nižjim številom morebitnih okužb, zato sprejete ukrepe za preprečitev širjenja 
okužbe spoštujemo in se vam, spoštovani dijaki in starši, zahvaljujemo, ker jih spoštujete tudi vi. 
Letošnje leto je žal že tretje šolsko leto, v katerem izvedbo pouka močno prilagajamo okoliščinam, v 
katerih živimo, a virusa ne jemljemo kot nekaj, kar naj v celoti ustavlja naše življenje, pač pa kot 
dejstvo, ki mu je treba prilagoditi organizacijo življenja in dela v šoli in dijaškem domu in to na tak 
način, da bo s spoštovanjem ukrepov mogoče izpeljati kar največ šolskih in obšolskih dejavnosti, ki so 
pomembne za celostni razvoj mladostnika v obdobju srednje šole.  

Pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti in testiranja) 
V šolo in dijaški dom smejo vstopati le zdrave osebe in osebe, ki izpolnjujejo PCT. Preko 70 % našega 
osebja je že polno cepljeno, ostali zaposleni se enkrat tedensko testirajo s HAG-testi. Pogoj PCT 
morajo izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so 

»Razvij si strast do učenja! Če ti to 
uspe, ne boš nikoli nehal rasti.« 

—Anthony J. D'Angelo 
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starejše od 15 let1. Zato starše in druge zunanje obiskovalce prosimo, da ob vstopu v šolo oz. dijaški 
dom stopite do dežurnega dijaka oz. do vratarja, kjer se boste s posebno izjavo izrekli o izpolnjevanju 
pogoja PCT.  

Dijaki enkrat tedensko doma izvajate samotestiranje  
Način izvajanja samotestiranja določa Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake2. Tukaj za vas povzemamo bistvene informacije.  

a) Prevzem testov in izvajanje samotestiranja 
Samotestiranje je brezplačno. Vsakemu redno vpisanemu dijaku pripada pet hitrih 
antigenskih testov na mesec, ki jih dijaki oziroma starši ali zakoniti zastopniki prevzamete v 
lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste boste – po zagotovilih 
pristojnih – v lekarnah lahko prevzemali od 30. 8. 2021 dalje.  

Dijaki samotestiranje izvajate enkrat tedensko v enakih presledkih na domu (torej še preden 
pridete v šolo ali dijaški dom, npr. vsako nedeljo popoldne/zvečer ali ob ponedeljkih zjutraj). 
Na povezavi https://www.nijz.si/sl/samotestiranje najdete vse potrebne informacije o načinu 
izvedbe samotestiranja. 

V primeru negativnega rezultata samotestiranja se dijaki udeležite pouka in vseh drugih 
obšolskih dejavnosti. 

b) Kdaj samotestiranja ne izvajate? 
Samotestiranja ne izvedete dijaki, ki ste preboleli COVID-19 in od začetka simptomov bolezni 
ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki ste bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite manj 
kot devet mesecev. Samotestiranja prav tako ne izvedete dijaki, če se počutite bolno oz. 
imate znake akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov dijak oziroma 
starši ali zakoniti zastopniki obvestite svojega izbranega osebnega zdravnika, v primeru 
odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo in se dogovorite o nadaljnjih 
postopkih.  

c) Kako ravnati v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja?  
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oziroma njegovi starši ali 
zakoniti zastopniki nemudoma obvestite izbranega osebnega zdravnika oz. dežurno službo v 
svojem kraju bivanja. Osebni oz. dežurni zdravnik vas bo napotil na testiranje s testom PCR. 
Do rezultata testa PCR dijaki ostanete doma v samoizolaciji. Če zaradi čakanja na rezultate 
testa PCR v šoli pride do izostanka, boste razredniku prinesli opravičilo z ustreznimi dokazili. 
Sicer pa v primeru negativnega rezultata testa PCR pridete v šolo oz. dijaški dom.    

 

1 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb 
z virusom SARS-CoV-2 in Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter 
visokem šolstvu, Uradni list RS, št. 132 (objavljeno dne 20. 8. 2021).  
2 Uradni list RS, št. 133/21 (datum objave 23. 8. 2021, uporaba od 1. septembra 2021). 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje
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č) Kako ravnati v primeru pozitivnega rezultata testa PCR?  
O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oziroma starši nemudoma obvestite razrednika in 
svojega osebnega oz. dežurnega zdravnika. Na šoli bo nato ravnateljica preverila dijakove 
visoko rizične stike in v skladu z navodili NIJZ sprejela ukrepe, ki bodo potrebni za zajezitev 
širjenja okužbe na šoli. S svojim osebnim oz. dežurnim zdravnikom pa se boste dogovorili o 
poteku morebitnega zdravljenja.  

Na Šolskem centru Rogaška Slatina si želimo pouk in ostale dejavnosti v največji možni meri izvajati v 
živo, saj izkušnje iz te epidemije kažejo, da dijaki takemu pouku lažje sledite in da je učenje v šolskih 
klopeh za vas učinkovitejše. Zdaj tudi že vemo, da določenih znanj (npr. laboratorijsko delo) in še 
posebej veščin (npr. praktični pouk) ni mogoče učinkovito razvijati na daljavo, zato podpiramo 
samotestiranje dijakov, ki je po zagotovilih zdravstvene stroke popolnoma varno, saj dijak s palčko za 
samotestiranje poseže le v nosnico. Vse dijake in starše zato prosimo, da ta ukrep vzamete 
odgovorno in nam pomagate omejevati širjenje okužbe, da bo naše skupno delo lahko čim dlje 
potekalo v šolskih klopeh in delavnicah za praktični pouk. Verjamemo, da je to tudi vaša velika želja in 
zato naš skupni cilj in se vam že vnaprej zahvaljujemo za korektno sodelovanje tudi v tem šolskem 
letu.  

Prvi šolski dan: sreda, 1. 9. 2021 
Pouk na prvi šolski dan se prične ob 7.55. Dijaki se vsaj 5 minut pred pričetkom pouka zberete v 
matičnih učilnicah, in sicer:  

Oddelek 1. A 1. B 1. C 1. D, 2. D 1. E 2. A  2. C  
Razrednik M. Šeligo A. Brantuša A. Pihlar T. Rupnik J. Hrnec T. Cirer Z. Petelinšek 

Učilnica SLO2A TJ2 BIO2 MAT1B DRU1 MAT1A FIZ1 

 

Oddelek 2. E 3. A 3. C  3. D, 4. D  4. A  4. C  

Razrednik M. Črnelič B.  B. Leva B. Kovačič G. Fürlinger M. Jagodič A. Novak 

Učilnica REF TJ1 KEM1 SLO2B DRU OD 

 

Dežurni učitelji bodo dijakom 1. letnika pomagali, da se boste lažje znašli (usmerili vas bodo v 
ustrezno učilnico), višji letniki pa našo šolo že seveda dobro poznate in se boste znašli tudi sami.  

Pouk bo potekal do 13.15. V tem času boste dijaki uredili vse potrebno v zvezi s prehrano, najemom 
garderobnih omaric in prevzemom učbenikov iz učbeniškega sklada. Razredniki vam bodo 
posredovali tudi vse informacije okrog urnika ter ostale napotke, ki jih potrebujete za uspešen 
začetek šolskega leta.  

Na prvi šolski dan ste vsi dijaki še lahko v čevljih, od četrtka, 2. 9. 2021, pa vas prosimo, da v skladu s 
šolskimi pravili za gibanje po šoli in dijaškem domu uporabljate sobne copate.  
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Vsi dijaki, ki ste se prijavili na šolsko prehrano, boste na prvi šolski dan že lahko malicali v šolski 
jedilnici (po posebnem razporedu, s katerim vas bodo seznanili razredniki in je izobešen na oglasnih 
deskah po šoli).   

Če se kdo od dijakov višjih letnikov še ni prijavil na prehrano, pa želite, da vas že prvi šolski dan čaka 
malica oz. kosilo, vas prosimo, da za prijavo pokličete ali pišete v tajništvo šole (03 818 20 79, 
tajnistvo@scrs.si) najkasneje do ponedeljka, 30. 8. 2021, do 12. ure.  

Informacije za dijake, ki bivate v dijaškem domu 
Dijaki, ki bivate v dijaškem domu, se boste v svoje sobe vselili v torek, 31. 8. 2021, po naslednjem 
razporedu:  

• prvi letniki ob 17. uri (vselitev pričenjamo z roditeljskim sestankom v uč. DRU),  

• višji letniki po 18. uri.  

Starše dijakov prvih letnikov, ki se boste 31. 8. 2021 udeležili roditeljskega sestanka, prosimo, da 
izpolnite izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT (izjava je v prilogi k temu obvestilu). V primeru, da pogoja 
PCT ne izpolnjujete, vas prosimo, da se z vzgojiteljem svojega otroka (jernej.lakner@scrs.si) 
dogovorite za drugačen prenos informacij (po telefonu, videokonferenci …).  

Na dan vselitve v dijaškem domu še ne bo poskrbljeno za večerjo, zato vas prosimo, da zanjo 
poskrbite sami.  

Dijake novince bodo v sredo, 1. 9. 2021, po zajtrku vzgojitelji pospremili do matičnih učilnic na šoli, 
kjer se bodo srečali s svojimi razredničarkami.  

Informacije za dijake, ki zaradi vselitve v dijaški dom ali prihoda v šolo 
prestopate državno mejo 
Na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/ najdete aktualne 
podatke o pogojih vstopanja v Republiko Slovenijo. Trenutna ureditev je naslednja (velja od 28. 8. do 
5. 9. 2021):  

• dijaki, ki niste starejši od 15-ih let, in starši, ki vas spremljajo (nudijo prevoz), lahko v 
Slovenijo vstopite brez izpolnjevanja pogoja PCT (starši se morajo v tem primeru na Hrvaško 
vrniti v roku dveh ur);  

• dijaki, ki ste že napolnili 15 let, in starši, ki vas spremljajo, ste zavezani splošnim pogojem 
vstopa v Republiko Slovenijo, kar pomeni, da morate izpolnjevati pogoj PCT (poleg testa PCR 
je veljaven tudi test HAG, ki ne sme biti starejši od 48 ur).  

V obeh primerih vam svetujemo, da imate pri sebi potrdilo o šolanju, s katerim dokazujete svoj 
status.  

Pouk športne vzgoje (relevantno za vse dijake) 
Pouk ŠVZ bo, kot običajno, potekal v dvorani Janina. Dijaki se 5 minut pred pričetkom ŠVZ zberete 
pred vhodom (s spodnje strani dvorane) in tam počakate svojega profesorja ŠVZ. Uporaba zaščitne 
maske je obvezna, v garderobe boste vstopili organizirano kot skupina skupaj s svojim učiteljem. V 

mailto:tajnistvo@scrs.si
mailto:jernej.lakner@scrs.si
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
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garderobi se preoblečete in se organizirano odpravite na športne površine. Enak je tudi izstop: po 
preoblačenju si nadenete zaščitno masko in organizirano v spremstvu svojega profesorja zapustite 
dvorano Janina.  

Informacije za dijake, ki odhajate na praktični pouk v Steklarno Rogaška 
Dijaki, ki imate praktični pouk v prostorih Steklarne Rogaška ne glede na to, kateri letnik obiskujete, 
počakate svojega učitelja PRA (g. Cverlina, g. Šketa, g. Vražića, g. Posiloviča ali g. Praha) pri vratarnici 
10 minut pred pričetkom PRA. Učitelj PRA bo prišel po vas, nato boste organizirano kot skupina in ob 
obvezni uporabi obrazne zaščitne maske vstopili v prostore Steklarne Rogaška ter se odpravili v 
garderobo, kjer se boste preoblekli. Nato se boste v spremstvu učitelja PRA odpravili na svoja učna 
mesta. Uporaba zaščitne obrazne maske je obvezna ob vsakem odmiku od skupine (odhod na 
stranišče ipd.).  

Praktični pouk bomo izvajali po urniku od 2. 9. 2021 dalje. O podrobnostih boste dijaki obveščeni v 
šoli.  

Dijaki 3. e v sredo, 1. 9. 2021, ne pridete na šolo, pač pa se v skladu z razporedom, ki ga boste prejeli 
iz kadrovske službe Steklarne Rogaška, zglasite na svojem učnem mestu v podjetju.  

Prvi roditeljski sestanek 
Na Šolskem centru Rogaška Slatina starše jemljemo kot enakovredne partnerje in zato ste starši na 
šoli in v dijaškem domu vedno dobrodošli. Glede na COVID-situacijo pa vas vendarle vljudno prosimo, 
da se z razrednikom/vzgojiteljem/svetovalno službo/tajništvom šole vnaprej dogovorite za termin 
obiska.  

Prvi roditeljski sestanek želimo za vse oddelke izpeljati v živo, ker se nam zdi pomembno, da je prvi 
stik med starši in razrednikom oseben, saj je temelj za vse nadaljnje sodelovanje skozi šolsko leto. 
Sestanek načrtujemo še v prvi polovici septembra, vabilo s konkretnimi navodili vam bodo preko 
dijakov vročili razredniki.  

Naj bo začetek kljub omejitvam lep in spodbuden 
Spoštovani dijaki in starši,  
na Šolskem centru Rogaška Slatina smo na začetek novega šolskega leta pripravljeni in se ga 
veselimo. Virus je res prisoten med nami, a to še ne pomeni, da mora zasesti vsako poro naših 
premislekov. Želimo si, da se dijaki osredotočite na tisto, zaradi česar je srednja šola eno od najlepših 
obdobij v življenju vsakega posameznika – na rast, energijo, mladostnost, odprtost, sklepanje novih 
poznanstev in doseganje ciljev. Za vse ostalo bomo poskrbeli sproti – po načelu medsebojnega 
spoštovanja in kulture dialoga! 

Želimo vam uspešno in doživetij polno šol. leto 2021/22! 

Kolektiv ŠCRS z ravnateljico 
mag. Dubravko Berc Prah 
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