
Šolski center Novo mesto 
Srednja zdravstvena in kemijska šola 
 
 

Mirna, 28. 3. 2020 

 
 

Spoštovani dijaki in starši, 
 

po dveh tednih pouka na daljavo smo šolske klopi zamenjali za domače pisalne mize, privadili 
smo se komuniciranja preko računalnika, tablic in telefonov ter omejili gibanje na nekaj 
kvadratov v objemu svojega doma. Tako rekoč čez noč smo postali eDijaki, eSošolci in 
eUčitelji. Dobro nam gre, pa vendar pogrešamo drug drugega.  
 

Zaprtje šole se po odloku Vlade RS nadaljuje do preklica. Tako bo ostalo do prenehanja 
nevarnosti epidemije. Trenutno časa prekinitve izrednih razmer ni možno napovedati, zato vas 

obveščam, da do preklica nadaljujemo z izvajanjem pouka na daljavo. 
 

V nadaljevanju vam sporočam nekaj usmeritev za izvedbo pouka na daljavo za čas od 30. 3. 
do 3. 4.  2020. Tudi v tem tednu bo potekal pouk na daljavo po urniku, ki je objavljen v 
eAsistentu.  

 

o Nadaljujemo z utečenimi načini poučevanja. Učitelji si bodo prizadevali: 
o poenotiti uporabo platform in spletnih orodij, 
o enakomerno dnevno in tedensko obremeniti dijake, 
o skrbeti za podajanje povratnih informacij o rešenih nalogah in  
o sprotno komunikacijo. 

 

o Pripravili bomo dopolnitve pravilnika o ocenjevanju znanja, ki bodo omogočale 
preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo.  
 

o Strokovni organi RS za poklicno in splošno maturo menijo, da se bo matura letos izvedla, 
zato prilagajajo roke in iščejo rešite za izvedbo:   

o 31. 3. 2020 je zadnji rok za prijavo na poklicno maturo in na 5. predmet 
splošne mature v e-obliki, ki jo pošljete tajnici poklicne mature na naslov 
andreja.kmet@sc-nm.si.  

o Zadnji rok za oddajo in izvedbo praktičnih delov izpita splošne mature se 
prestavi s 15. aprila na najpozneje 4. maj 2020. O tem vas bodo obvestili tudi 
posamezni mentorji iz SEŠTG.  

 

o Vzpostavili bomo dodatno učno pomoč za dijake s posebnimi potrebami – DSP ter pouk 
slovenščine za tujce. Za koordinacijo bosta skrbeli svetovalni delavki (jozica.hrovat@sc-
nm.si, polona.kramar@sc-nm.si). 

 

o Razredniki bodo vsem staršem na svojih službenih mailih (https://www.sc-

nm.si/szks/informacije/zaposleni_2) na voljo za govorilne ure. Če bo potrebno, pa bodo 
organizirali tudi skupne roditeljske sestanke na daljavo. 
 

o V petek, 27. 3. 2020, smo osmim dijakom naše šole, ki nimajo ustrezne opreme za pouk na 
daljavo, posodili šolske prenosne računalnike.  

 

o Rok za prijavo v 1. letnik srednjih šol bo prestavljen na čas, ko se vrnemo v šole. Že prispele 
prijavnice tudi brez žiga in podpisa šole bodo upoštevane.  
 

Z upoštevanjem priporočil in ukrepov ustavimo epidemijo! 
 

Bodite zdravi. 
Damjana Papež, ravnateljica 
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