
 

 
Ozka ulica 1 

2310 Slovenska Bistrica 

Datum:  1. 9. 2021 

 
HIŠNI RED in 

 organizacija vzgojno-izobraževalnega dela pri izvajanju pouka v šoli v šolskem letu 2021/2022 in 

upoštevanje priporočil NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa SARS-CoV-2  

v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica 

 

 V šolski objekt vstopajo SAMO ZDRAVI UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi in v dogovoru z 

učiteljem predmeta ali v tajništvu. 

 Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj PCT (prebolevnosti, 

cepljenosti ali testiranja). 

 Obvezno je natančno evidentiranje prisotnosti, ne le učencev ampak tudi drugih morebitno prisotnih.  

 Učenci prihajajo na pouk točno ob uri. V šolski objekt vstopajo posamično praviloma brez spremstva 

staršev, ob tem pa naj ohranjajo varno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 metra. Enako poteka odhod domov. 

Zadrževanje učencev in staršev na hodnikih ni priporočljivo.  

 V šolskih prostorih je nošenje mask obvezno za vse ZAPOSLENE in priporočeno za otroke, z izjemo pri izvajanju 

vzgojno izobraževalnega procesa. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter 

učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ. 

 Učenci, starejši od 12 let, naj po priporočilih NIJZ nosijo zaščitno masko v učilnicah in skupnih prostorih šole. 

 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. 

  Za vstop v šolo se uporablja samo glavni vhod. 

 Starši čakate otroke pred stavbo šole, zadrževanje na šoli ni priporočljivo.  

 

 Govorilne ure, roditeljski sestanki potekajo v šoli po priporočilih NIJZ (tudi v manjših skupinah) izključno ob 

doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo (telefon, 

videoklic). Termini govorilnih ur bodo objavljeni na spletni strani šole. 

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

 V učilnicah za individualni pouk za razkuževanje in prezračevanju učilnice poskrbijo učitelji, po vsaki učni uri se 

izvede 5 minutni odmor, v učilnicah NGL in baletni dvorani ob menjavah skupin se izvede 10 minutni odmor. 

 

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 pred učilnico na primerni razdalji.  

 Učenci si ne smejo izmenjevati oziroma posojati svojih potrebščin, zato jih morajo nujno nositi k pouku. 

 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 orkestrov in zbora se izvaja ob upoštevanju zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje. V primeru, da 

zaradi velikosti prostora nikakor ni mogoče zagotoviti ustrezne medsebojne razdalje, pouk lahko poteka v  

obliki sekcijskih vaj ali samo individualno.  

 Komorna glasba se izvaja v zračnih učilnicah in na varni distanci. 

 

 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 bo izvajala ob doslednem upoštevanju priporočil NIJZ za zagotavljanje varovanja zdravja 

vseh udeležencev, upoštevaje dovoljeno število ljudi pri zbiranju na dogodkih.  

 Za obisk nastopov v glasbeni šoli je obvezen PCT pogoj. 

 

 

 

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 

 

 


