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Spoštovani študenti!

V prihodnjem tednu se šola odpre le za izvajanja nujnih aktivnosti. 

Predavanja bodo od 18. 5. 2020 dalje potekala preko webinarja – video kanala. Na VSŠ ŠC Ptuj
ne bo predavanj v živo (varnostni protokoli so organizacijsko zahtevni).

Praktično izobraževanje lahko od 18. 5. izvajate,  z delodajalcem podpišita pogodbo z novimi
datumi.

Izpitni roki so lahko na šoli (potekajo po varnostnem protokolu, ki ga vodi predavatelj, navodila
sledijo) ali na daljavo preko webinarja – video kanala, Moodla,..

Temeljito preberite dokument Higienska priporočila NIJZ. V tem dokumentu najdete tudi izjavo, ki
jo morate izpolnjeno prinesti ob prvem prihodu v šolo. Dejavnostim na območju Šolskega centra
Ptuj ne boste mogli prisostvovati brez izpolnjene izjave (izjava pdf). Brez izpolnjene izjave ne
boste mogli vstopiti v šolo.

Na območju celotnega šolskega območja morate upoštevati varnostno razdaljo 1,5 do 2 m. Ko se
gibljete  oz.  dokler  vas  učitelj,  predavatelj  ne pozove drugače,  morate  imeti  nadeto  masko.  Ob
vstopu v šolo, kamor vstopate posamično, boste dežurnemu učitelju oddali izjavo, nato se boste
odpravili v učilnico, kjer boste opravljali obveznosti. V učilnici vas bo pričakal predavatelj,  pri
katerem boste obveznosti opravili. Predavatelj vam bo podal nadaljnja navodila za ravnanje in delo
v učilnici. Ko boste zaključili z obveznostmi, se takoj v skladu z navodili dežurnega učitelja na
hodniku odpravite iz šole, pri čemer ponovno upoštevate varnostno razdaljo 1,5 do 2 m in iz šole
izstopate posamično. Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole in v
objektu  šole  (npr.  šolsko  dvorišče,  šolsko  igrišče,  šolsko  parkirišče,  hodniki,  garderobe…)  ni
dovoljeno, zato se takoj odpravite domov.

Organizirane malice v šoli ne bo. S seboj prinesite šolske potrebščine, malico, vodo in dodatna
oblačila, saj bomo učilnice pogosto zračili.

Želimo vam uspešno opravljanje vaših obveznosti in vas lepo pozdravljamo!

Ravnatelj VSŠ ŠC Ptuj: 
            Robert Harb 
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http://vss.scptuj.si/dokumenti/izjava.pdf
https://sio.si/wp-content/uploads/2020/05/10018_Higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove-za-cas-Covid-19-s-prilogami-07052020.pdf

