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OBVESTILA GSKŠ Ruše 
dijakom, staršem, skrbnikom v času epidemije COVID 19 

 
- Obvestila so bila poslana s pomočjo eAsistenta in vpisanih e-naslovov. 
- Obvestila so v dokumentu razvrščena po datumu pošiljanja – novejša so na vrhu. 

 

 

Obvestilo (prevzem gradiv 2) - GSKŠ Ruše (1. 4. 2020) 

Dragi dijaki, spoštovani starši, 

v preteklem dnevu smo se na vas obrnili z vprašanjem glede prevzema gradiv, ki bi jih dijaki nujno 

potrebovali in se še nahajajo v šoli ali dijaškem domu. Poziv je bil posledica več dnevnih klicev. Odziv z 

vaše strani je bil precejšen. Sicer smo pričeli z načrtovanjem organiziranega prevzema a se je odziv 

interesentov izredno povečal. 

Kljub dobronamernemu interesu pa moramo, še posebej ob izredno velikem odzivu za prevzem, 

spoštovati tudi veljavne predpise in ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID 19. 

Trenutno je v veljavi tudi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in 

površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin (UL RS št. 38) kot tudi drugi predpisi.  

Menimo, da navedeni prevzem, ki smo ga skušali izvesti še v tem tednu ne bi bil v skladu  s trenutno 

sprejetimi ukrepi in predpisi.  

O možnosti in načinu prevzema vaših učnih gradiv se bomo obrnili na pristojne institucije. Skušali bomo 

najti ustrezno rešitev o kateri vas bomo tudi obvestili. 

Žal moramo v tem trenutku primarno poskrbeti za varovanje zdravja. Hvala za razumevanje. 

Vsekakor smo vam še naprej na voljo z dodatnimi pojasnili. 

Lepo vas pozdravljam, 

Ravnatelj GSKŠ Ruše: 
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh. 
 
Dragi dijaki,  
kljub izredni situaciji s katero se soočamo verjamem, da bomo s skupnimi močmi kos izzivom, ki so 
pred nami. Na GSKŠ Ruše izražamo pripravljenost za morebitno pomoč, ki bi jo potrebovali. 
 
Obvestilo v vednost posredujem tudi razrednikom. 
 

Obvestilo poslano dijakom, staršem in skrbnikom po eAsistentu, 1. 4. 2020.  

http://www.gimnazija-ruse.si/
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Obvestilo (prevzem gradiv 1) - GSKŠ Ruše (31. 3. 2020) 

Pozdravljeni dijaki, spoštovani starši, 

glede na aktualno situacijo - razmere in ukrepe v času epidemije COVID 19 se obračamo na vas glede 

šolskih potrebščin (zvezki, učbeniki), ki ste jih morebiti pustili ali pozabili v šoli. 

Izjemoma bi (če bo mogoče) organizirali prevzem vaših nujnih šolskih potrebščin - POZOR: samo v 

primeru če kaj res nujno potrebujete (prioriteta je ostati doma). Sicer si lahko dijaki medsebojno 

gradivo posredujete tudi v e-obliki po e-pošti ali drugih komunikacijskih kanalih. 

Načrtujemo izvedbo, ta četrtek, 2. 4. 2020. Prevzem bi izvedli ob upoštevanju zaščitnih ukrepov 

(posamezni prihodi ob določeni uri, zaščitna maska ali pokrivalo, medsebojne razdalja, ...). Dijaki iz 

dijaškega doma ste namero o prihodu in prevzemu iz dijaškega doma že posredovali vzgojiteljici Klavdiji 

Podlesnik (ni potrebno ponovno, če ste navedli bomo omogočili tudi prevzem v šoli). 

Prosim, da še danes na e-naslov: info@gimnazija-ruse.si sporočite, kdo bi želel prevzeti gradivo 

(napišite: ime, priimek, razred dijaka, ter morebitne opombe - nujnost). Na osnovi zbranih prijav bi 

organizirali izvedbo (če bo to mogoče) in vam po e-pošti javili termin in potek izvedbe. 

Če torej povzamem: V interesu preprečevanja okužb s COVID 19, bi možnost prevzema koristili le v 

nujnih primerih. Hvala za razumevanje. 

GSKŠ Ruše 

PS: Informacijo posredujemo v vednost tudi razrednikom. 

Obvestilo poslano dijakom, staršem in skrbnikom po eAsistentu, 31. 3. 2020 

 

Vprašanje, oprema - GSKŠ Ruše (27. 3. 2020) 

Spoštovani starši, 

na vas se obračam s sledečim. 

Prosim za odgovor tistih, ki imate v domačem okolju težave z dostopom do spleta in bi morda 

začasno potrebovali modem s prenosom podatkov za potrebe izobraževanja dijakov na daljavo. 

Prosim tudi, da nam odgovorite oz. sporočite če dijaki ne bi imeli pripomočka (npr. prenosnika, 

računalnika, tablice, oz. drugega) za dostop do informacij in izvedbo šolskih nalog. 

Bi lahko pomagali in poizkusili najti rešitve. 

Pouk še zmeraj izvajamo na daljavo - v tem trenutku žal ne vemo do kdaj.  

Ostanite zdravi. 

Lep pozdrav, 

GSKŠ Ruše, Samo Robič 

Obvestilo poslano staršem in skrbnikom po eAsistentu, 27. 3. 2020 
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Vprašanje - GSKŠ Ruše (23. 3. 2020) 

Pozdravljeni dijaki, 

na vas se obračam s sledečim vprašanjem.  

Prosim za hiter odgovor tistih, ki imate v domačem okolju težave z dostopom do spleta in bi morda 

začasno potrebovali modem s prenosom podatkov? 

Lep pozdrav, 

GSKŠ Ruše, Samo Robič 

Obvestilo poslano dijakom po eAsistentu, 23. 3. 2020 

 
Obvestilo - GSKŠ Ruše (21. 3. 2020) 

Pozdravljeni dijaki, spoštovani starš in skrbniki, 

po opravljenem prvem tednu izobraževanja na daljavo vas želim nagovoriti. 

Skupaj se soočamo z izrednimi okoliščinami, ki od nas zahtevajo številne prilagoditve, medsebojno 

razumevanje ter strpno sodelovanje. Po prejetem obvestilu o prekinitvi pouka smo na GSKŠ Ruše 

pristopili k organiziranju izobraževanja na daljavo. Potrebno je bilo postoriti marsikaj, tako v šoli kot 

tudi v dijaškem domu, a vendar smo s ponedeljkom uspešno pričeli z novim načinom dela.  

Dragi dijaki, izrekam vam zahvalo za vaš odziv in pripravljenost za delo. S strani učiteljev sem prejel 

številne pohvale in pozitivna mnenja o vaši aktivnosti. Želim si, da tudi v prihodnje ohranjate 

delavnost in motiviranost. Z medsebojno spodbudo na daljavo motivirajte sošolce, ki se morda še 

niso povsem znašli v novih okoliščinah. 

Zahvala gre tudi staršem, ki dijakom omogočate izobraževanje v domačem okolju, jih spodbujate in 

tudi nadzirate. Hvala za sodelovanje in razumevanje. 

V redni korespondenci sem se zahvalil tudi mojim sodelavcem. Tako kot dijaki se soočajo s povsem 

novo situacijo, izobraževati na daljavo. Koristijo nove metode dela, spopadajo se z različnimi novimi 

e-orodji, pripomočki in tehniko. Skupaj z dijaki se srečujejo tudi s težavo preobremenjenih 

komunikacijskih kanalov. 

Ponovna vrnitev pouka v šolo je v tem trenutku še nepredvidljiva. Vse sile šole sedaj usmerjamo v 

izvedbo izobraževanja na daljavo. Če bomo delavni in pri tem uspešni, bomo šolsko leto predvidoma 

zaključili v običajnem terminu, brez pretiranih nadomeščanj. Velja se potruditi. 

Torej, tako kot v tem tednu, tudi v prihodnjih nadaljujemo z izobraževanjem na daljavo. Še naprej 

boste dijaki o aktivnostih obveščeni s strani učiteljev. Splošne informacije pa bo šola objavila na 

spletni strani. Za dodatne informacije se obračate na učitelje, razrednike ali vodstvo (koristite e-

pošto). 

Ob tej priložnosti izpostavljam tudi pomen uvedenih ukrepov ob razglašeni epidemijo COVID 19. 

Spremljajmo aktualne preventivne napotke in jih upoštevajmo.  

Pazimo na lastno zdravje in zdravje drugih. Lep pozdrav, 

Ravnatelj GSKŠ Ruše, Samo Robič 

Obvestilo poslano dijakom, staršem in skrbnikom po eAsistentu, 21. 3. 2020 
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GSKŠ Ruše – obvestilo (15. 3. 2020) 

Spoštovani dijaki, 

kot smo vas že obvestili z okrožnico (ponovno v priponki), z jutrišnjim dnem (ponedeljek 16. 3. 2020) 

pričenjamo z izobraževanjem na daljavo.  

Prosimo vas, da ste v času urnika dosegljivi za delo s pomočjo računalnikov, mobitelov, tablic oz. 

drugih e-naprav. Navodila za delo boste prejemali s strani učiteljev (e-naslov, eAsistent, spletne 

učilnice, ...). Delo bo predvidoma potekalo po običajnem urniku.  

Torej, zjutraj ob 8.00 ure pričnemo, nadaljujemo.  

Veliko pozitivne motivacije in uspešno delo vam želim.  

Upoštevajte preventivne ukrepe v času epidemije in ostanite zdravi. 

GSKŠ Ruše, Samo Robič 

Obvestilo poslano dijakom po eAsistentu, 15. 3. 2020 

 

 

BODITE DOBRO – OSTANITE ZDRAVI 
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