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OBVESTILO – IZOBRAŽEVANJE NA DOMU (KORONAVIRUS) 

 
Obvestilo staršem, skrbnikom - IZOBRAŽEVANJE NA DOMU 

(prilagojena izvedba pouka v času epidemije koronavirusa) 
 

 

Spoštovani, 

skladno s prejeto okrožnico MIZŠ vas obveščamo, de se na podlagi sklepa Vlade RS ter 
odredbe ministrstva za zdravje, zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa 
COVID19, v času od 16. do vključno 29. 3. 2020 začasno preneha na šolah (tudi v dijaških 
domovih) izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s PUD (pri delodajalcih). 

Minister za izobraževanje, znanost in šport je, kot je navedeno na spletni strani MIZŠ, 
priporočal, da tam kjer lahko, otroci že v petek, 13. 3. 2020 ostanejo doma. 

V času začasnega prenehanja pouka bo potekalo izobraževanje na domu v prilagojeni obliki 
(pouk na daljavo). Dijaki bodo navodila za delo prejeli s strani učiteljev (uporabljali bodo 
različne oblike dela, komuniciranja). Izdano bo tudi splošno navodilo šole za vse dijake. 

Prosimo, da motivirate dijake za delo na domu. Predvidoma bodo glavne aktivnosti potekale 
v dopoldanskem času. Kakovostno delo se bo štelo v realizacijo posameznih predmetov in na 
ta način ne bo potrebno kasnejše nadomeščanje ob sobotah ali v času počitnic.  

Ključne, splošne informacije dijakom, staršem in drugim, s strani šole in dijaškega doma, 
bodo v času izvajanja ukrepa (zaprtje šol) objavljene na spletni strani GSKŠ Ruše. Za določene 
informacije bomo po potrebi koristili tudi eAsistent oz. e-pošto.  

Ob začasnem prenehanju izvajanja pouka v šoli je pomembno, da dijaki kot tudi vsi skupaj 
dosledno, tudi v domačem okolju upoštevamo ukrepe za varovanje zdravja (s tem 
razlogom tudi ni pouka na šoli). Spremljajte informacije ter navodila pristojnih institucij 
(sporočila v medijih, obvestila NIJZ, drugo). 

Spremljajte informacije na šolski spletni. Uradnih ur na šoli v času izvajanja ukrepa ni. Za 
dodatne informacije se lahko obračate na GSKŠ Ruše (info@gimnazija-ruse.si). 

Pazimo na svoje zdravje in na zdravje drugih. 
 
 

Ruše, 13. 3. 2020     Ravnatelj  GSKŠ Ruše 
       Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.  
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