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Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela nov Odlok, s katerim preklicuje prepoved zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. V skladu z načrtom sproščanja ukrepov bodo
prihodnji teden s svojo dejavnostjo lahko v celoti nadaljevale glasbene šole.
Od 3. 5. 2021 bo tako v prostorih Glasbene šole Slovenska Bistrica potekal ves pouk v živo,
kar pomeni vsi programi individualnega pouka in pouk baletnega oddelka ter vsi predmeti
skupinskega pouka - pouk glasbene pripravnice, nauk o glasbi, solfeggio, komorna igra,
orkester in zbor.
Pouk bo od ponedeljka, 3. 5. 2021 dalje za vse učence potekal po obstoječem urniku,
veljavnim pred začetkom izobraževanja na daljavo, ob upoštevanju priporočil in splošnih
higienskih ukrepov.
V kratkem pričakujemo posodobljena navodila in priporočila NIJZ, do takrat še vedno veljajo
priporočila glede vstopanja v šolski objekt:







Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci.
Učenci naj k pouku prihajajo točno, v garderobi odložijo obutev in vrhnja oblačila ter
odidejo v svojo učilnico.
Zadrževanje pred šolo in v prostorih šole ni dovoljeno!
V objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranijo 1,5 do 2 metrsko medosebno
razdaljo.
Ob vstopu v šolo je obvezno temeljito umivanje rok z milom in vodo ali razkuževanje z
namenskim razkužilom za roke.
V šolo lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi
in ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov.

V primeru odrejenih karanten za učence vas vljudno prosimo, da zaradi ažurnega vodenja
evidenc o tem nemudoma obvestite učitelje individualnega pouka. V morebitnih primerih
odrejene karantene bo učencem odrejen in zagotovljen pouk na daljavo.
Ob tej priložnosti se vam ponovno iskreno zahvaljujem za vso podporo in razumevanje. S
skupnim sodelovanjem in komunikacijo bomo naredili vse potrebno, da se šolsko leto zaključi
v živo v šolskih prostorih po določenem šolskem koledarju in predvidenem planu aktivnosti.

S prijaznimi pozdravi.
Radmila Bikić Magdić, ravnateljica

