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Draga dijakinja, dragi dijak, spoštovani starši!   
 
Na žalost je število obolelih za koronavirusom v Avstriji še zelo visoko. Zato je Zvezno 
ministrtvo za pouk, znanost in raziskovanje odredilo, da se za dijakinje in dijake pouk na 
daljavo podaljša do 5. februarja 2021. To pomeni, da bomo nadaljevali s poukom v 
šolskih prostorih (50 odstotkov navzočih dijakinj in dijakov) po semestrskih počitnicah 
v ponedeljek, 15. februarja 2021. Z isto pošto vas bo razredničarka seznanila o 
razporeditvi skupin. Semestrska konferenca bo 2. februarja 2021. Šolsko sporočilo 
prejmejo dijakinje in dijaki 15. februarja 2021 (oz. 22. februarja 2021) v šoli.  
 
Dijakinje in dijaki se dobro zavedajo, da učitelji redno pregledujejo in ocenjujejo 
samostojno delo doma. Seveda se bo ocenjevalo po prvem semestru z ozirom na 
otežkočeno situacijo. Želimo pa še enkrat poudariti, da bo sodelovanje oz. samostojno 
delo zelo merodajno vplivalo na končno semestrsko oceno! 
 
Od 20. januarja do 5. februarja 2021 bo šolsko poslopje dostopno vsak dan. V tem času 
bo po dogovoru s predmetnimi učiteljicami in učitelji dana tudi možnost (v majhnih 
skupinah) za opravljanje zamujenih šolskih nalog. V primeru, da kdo želi izboljšati 
semestrsko oceno, je to mogoče tudi preko portala TEAMS. 
 
Prosimo vas, da tudi v prihodnje upoštevate vse predpise glede koronavirusa. V primeru 
simptomov ali potrjene okužbe v družini od vas pričakujemo odgovorno ravnanje. To 
vključuje tudi takojšnjo informacijo razredničarkam, ravnateljstvu ali pa 
vzgojiteljicam/vzgojitelju v internatu. 
 
Pred začetkom pouka v učilnicah je predviden hitri test v samoizvedbi za vse dijakinje in 
dijake ter učiteljice in učitelje. Test je brezplačen in preprost. Palčico je treba vnesti zgolj 
v sprednji del nosne votline in bris v grlu ni potreben. Čez 15 minut se pokaže rezultat. Na 
ta način se bomo počutili v šoli bolj varni. Od 15. februarja morajo v šoli vsi obvezno nositi 
FFP2 maske! Prosimo, da si jih pravočasno priskrbite.   
 

Želim veliko uspeha pri zaključku prvega semestra in nato lepe semestrske počitnice! 
 
Lep pozdrav, 

 
                                                   dv. sv. mag. Stefan Schellander 
                                                                     vodja šole 


