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HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA 

v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica 

 V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi. 

 Straši imajo omejen vstop v šolo. Vstop je dovoljen izjemoma posameznikom, po predhodnem dogovoru z 

učiteljem predmeta ali v tajništvu.  

 Učenci prihajajo v stavbo praviloma brez spremstva staršev in gredo do učilnic. Na pouk počakajo na varni 

medsebojni razdalji.  

 Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko 

medosebno razdaljo.  

 Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in otroke od 12 leta naprej v vseh šolskih prostorih, z izjemo učilnic.  

Ob odhodu iz šole se odvržejo maske v posebne koše ob izhodu. 

 

 Na vratih šole in na vseh vidnih mestih so nameščena navodila za preprečevanje okužbe novega Covid-19.  

 Ob vhodih v šolo je nameščen dozirnik z razkužilom. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno. 

 

 Govorilne ure, roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po priporočilih NIJZ v manjših skupinah tudi v živo. 

Termini govorilnih ur za skupinske predmete bodo objavljeni. 

 Skupni prostori, učilnice, stopnišča, kljuke in garderobe se dnevno čistijo in razkužujejo. V učilnicah za 

individualni pouk poskrbijo za razkuževanje profesorji, v učilnicah NGL in baletni dvorani – po urniku ob 

menjavah skupin, poskrbijo za razkuževanje profesorji. 

 

NAVODILA ZA UČENCE SKUPINSKEGA POUKA  

 

 Otroci naj si pred pričetkom in po zaključku pouka obvezno umijejo in razkužijo roke. 

 Učenci plesne pripravnice in baleta se za pouk, če je to le izvedljivo oblečejo doma in se ne zadržujejo po šoli. 

Sicer to storijo v garderobi in se ne zadržujejo po šoli.  

 Učenci skupinskega pouka (PGV), GP, NGL, SOLFEGGIA, počakajo v pritličju (avla v 1. in hodnik v 2. zgradbi) na 

primerni razdalji.  

 Ob koncu skupinskega pouka se učence na primerni razdalji pospremi do izhoda ali odidejo sami.  

  Skupinski pouk NGL in SOLFEGGIA se izvaja v razredu ob upoštevanju zagotavljanja ustrezne medsebojne 

razdalje. V primeru, da zaradi velikosti prostora nikakor ni mogoče zagotoviti ustrezne medsebojne razdalje, 

vsi učenci, ne glede na starost, tudi pri pouku uporabljajo zaščitne maske.  

 Pouk pihalnega in godalnega orkestrov v začetku v šolskega leta 2020/2021 poteka po urniku v manjših 

skupinah (t. i. sekcijske vaje). 

 Komorna glasba se izvaja v zračnih učilnicah in na varni distanci 

 

 Individualni pouk inštrumentov: po vsaki učni uri se uvede obvezen 5 minutni odmor, ki je namenjen zračenju 

in čiščenju učilnice.  

 K pouku naj prihajajo v učilnico ob uri in se ne zadržujejo v prostorih šole po nepotrebnem.  

 Po končanem pouku stavbo zapustijo oz. počakajo na NGL ali SLOFEGGIO na primerni razdalji pred učilnico 

oziroma zunaj stavbe.  

 



 

NASTOPI  

 

 Nastope učencev šola izvaja ob doslednem upoštevanju priporočil NIJZ za zagotavljanje varovanja zdravja vseh 

udeležencev, upoštevaje dovoljeno število ljudi pri zbiranju na dogodkih.  

 

Več o preprečevanju tveganj, povezanih s športnimi in glasbenimi dejavnostmi je dostopno na 

www.nijz/sites/www.nijz/uploaded/priporocila-kulturne-dejavnosti.pdf in www.nijz.si/sl/sproscanje-

ukrepov-covid-19 

 

 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 

  

 Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti 

starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati 

starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj 

samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem 

obvestijo ravnatelja šole. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s 

tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 

posameznik. 

     

 

 

       Radmila Bikić Magdić, ravnateljica 
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