
 
 

NEKAJ POMEMBNIH OBVESTIL IN NAPOTKOV NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA ZA  

UČENCE, STARŠE IN UČITELJE 

1. Pouk v šolskem letu 2020/2021 se bo pričel izvajati po »modelu B«, kar pomeni izvajanje 

vseh programov in predmetov v šoli, vendar po strogih navodilih in priporočilih NIJZ in MIZŠ 

 Hišni red s priporočili je objavljen na naši spletni strani 

http://www.gsslovenskekonjice.si/images/2020/dokumenti_javnega_zna%C4%8Daja

/20-21__HI%C5%A0NI_RED_s_prilogo_model_B-covid_19.pdf. 

 

2. Delitev urnikov  

 Torek, 1.9.2020 od 13.00 do 18.00 ure. 

 Nujno upoštevanje navodil in priporočil NIJZ 

 upoštevanje varnostna razdalje,  

 uporaba maske,  

 uporaba razkužila, 

 Učenci Glasbene pripravnice, Plesne pripravnice in Baleta prejmejo za prvo srečanje 

obvestilo po pošti. 

 Učenci petja, kitare, citer, violončela, kontrabasa in vokalne tehnike dobijo urnike na 

novi lokaciji Dislociranega oddelka Trebnik. 

 Vsi učenci prejmejo urnik za Nauk o glasbi in Solfeggio pri učitelju predmeta. Do 

učiteljice Damijane Blažič se oglasijo le v primeru, da imajo z določenim terminom 

težave. 

 Učitelji individualnega pouka kontaktirajo učence, starše in se dogovorijo za termin 

delitve urnika (sms, telefon, elektronska pošta, teams . . . ) 

 Tudi za učence Dislociranih oddelkov Zreče in Vitanje je delitev urnikov na matični šoli 

oz. na Trebniku, razen po predhodnem dogovoru z učiteljem lahko tudi drugače. 

 

3. Vljudno prosimo vse starše/skrbnike in učence, da si uredijo prijavo  v AAI račun in 

elektronsko pošto. Prijava je nujno potrebna zaradi uporabe Microsoftovih orodij (MS Teams 

in Office 365). V primeru nejasnosti ali težav pokličite v tajništvo šole (03795 39 03) ali pišite 

na mail: info@gsslovenskekonjice.si. 

4. Pouk šolskih orkestrov in komornih skupin se bo izvajal normalno, vendar ob upoštevanju 

predpisane varnostne razdalje. Prve vaje šolskih orkestrov bodo v drugem tednu septembra. 

Več informacij dobite pri učitelju predmeta. 

5. Več informacij lahko dobite v tajništvu šole na telefonu 03 795 39 03 ali pišite na elektronski 

naslov info@gsslovenskekonjice.si. 

6. Spremljajte našo Spletno stran, FB stran in Instagram. 

Želimo vam lep in uspešen začetek šolskega leta. 

Ostanimo zdravi! 

Slovenske Konjice, 26.8.2020                                                                                    Branimir Klevže, ravnatelj 
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