
 
 

UKREPI v Glasbeni šoli Franca Šturma 

za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 

v času izvajanja individualnega in skupinskega pouka v prostorih šole, od 3. 5. 2021 dalje 

(verzija 5. z dne 2. 5. 2021) 

 

Za preprečevanje širjenja okužbe se upoštevajo veljavni predpisi/vladni odloki, smernice Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter sklepi in navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

(MIZŠ). Šola bo učence in starše prek šolske spletne strani sproti seznanjala z aktualnimi informacijami 

(morebitne spremembe oziroma dopolnitve teh ukrepov/pravil). 

 

V nadaljevanju navedene ukrepe/pravila, so dolžni upoštevati vsi učenci, starši, zaposleni in drugi 

obiskovalci. Ukrepi veljajo in se začnejo izvajati od vključno ponedeljka, 3. 5. 2021. 

 

1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci in zaposleni. 

 

STARŠI UČENCEV V ŠOLSKE PROSTORE NE VSTOPAJO.  

Če učenec potrebuje pomoč pri nošenju instrumenta, mu pri tem pomaga njegov učitelj, ki 

ga počaka na vhodu v šolo. 

 

Govorilne ure potekajo po telefonu ali e-pošti. 

 

2. Učenci prihajajo v šolo k individualnemu pouku največ pet minut pred pričetkom učne ure 

in se ne zadržujejo na šolskih hodnikih. V učilnico vstopa učenec sam, ob uri, ko po urniku ima 

pouk. 

 

Vsi zaposleni, učenci, starši in obiskovalci upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo 2 

metra. Pri pouku pihal in trobil je priporočena razdalja med osebami 3 metre. 

 

Učenci skupinskega pouka (nauk o glasbi, solfeggio, predšolska glasbena vzgoja in glasbena 

pripravnica) vstopajo v šolo v spremstvu svoje učiteljice, ki jo počakajo pred vhodom v šolo, 

ter ob tem vzdržujejo priporočeno medosebno razdaljo najmanj 2 metra, v vseh skupnih 

prostorih uporabljajo masko.  
 

Na stopnišču v stavbi na Drenikovi ulici 32 je uporaba zaščitne maske za vse zaposlene in 

učence obvezna. Člani šolskih orkestrov ob prihodu na vaje upoštevajo medosebno razdaljo 

najmanj 2 metra. 

 

Zaradi čim krajšega zadrževanja v šoli in zaradi vzdrževanja priporočene medsebojne razdalje se 

učenci v šoli ne preobuvajo. V šolo vstopajo v očiščeni obutvi.  

 

Učenci skupinskega pouka odložijo jakne oz. plašče na svoj stol v učilnici. Učenci se ob koncu 

pouka oblečejo v učilnici in v spremstvu učiteljice zapustijo šolo.  

 



 

 

Starši na svoje otroke lahko počakajo pred šolo in ob tem upoštevajo medosebno razdaljo 

najmanj 2 metra oziroma uporabljajo zaščitno masko. 

 

Šolski nastopi se do nadaljnjega ne izvajajo. 

 

3. Na vhodu v šolske prostore so na vseh lokacijah na vidnem mestu nameščeni razkužilo in 

navodila o ravnanju za preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2. Razkužila za roke in za površine so 

na razpolago tudi v vseh učilnicah. 

 

 Ob vstopu v šolo si vsak obvezno razkuži roke.  

Učenec in učitelj si pred poukom umijeta oziroma razkužita roke. 

 Uporaba zaščitnih mask: 

- je obvezna za vse zaposlene - ves čas, v vseh prostorih šole,  

- je obvezna za vse učence, ko so v skupnih prostorih (hodniki, stopnišča, toaletni 

prostori), 

- je obvezna pri pouku za vse učence od dopolnjenega 12. leta (učenci pihal in trobil 

nosijo masko v učilnici do pričetka in po zaključku igranja na instrument), 

- je obvezna pri pouku za vse učence, ki igrajo na šolska glasbila, ki jih uporabljajo 

tudi drugi učenci (klavirji, harmonike), 

- je obvezna za vse starše in druge obiskovalce, ki jim je v izjemnih primerih dovoljen 

vstop v prostore šole s strani vodstva šole, 

- je obvezna za vse zaposlene, učence, starše in druge obiskovalce, ki se zadržujejo na 

šolskih dvoriščih, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra. 

Priporočeno in zaželeno je, da zaščitno masko uporabljajo pri pouku tudi učenci, stari 6 do 

12 let. 

 

 Učilnice se po vsaki učni uri zračijo skozi na stežaj odprta okna – najmanj 5 minut po 

vsakem učencu oz. po individualni uri.  

Pri pouku pihal in trobil se učilnice zračijo tudi med poukom, vsaj na 15 minut, najbolje 

je stalno. 

 Vsi prostori se redno dnevno čistijo, površine se razkužujejo.  

Učitelji v času pouka in med premori skrbijo za sprotno razkuževanje vseh površin v 

učilnici, ki se jih dotika oz. jih uporablja več učencev oz. oseb.  

 Glasbil se zaradi možnosti poškodbe ali uničenja ne razkužuje. Učenci in učitelji si 

pred in po igranju razkužijo oz. temeljito umijejo roke. Medsebojna menjava glasbil 

med učenci ni dovoljena. 

 Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe skrbijo vsi delavci šole, ki so dolžni 

učence, starše  in obiskovalce na to tudi opozarjati. 

 

4. Če učitelj v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri njem prepozna 

simptome covida-19, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše, ki učenca 

prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in 

navodili območne enote NIJZ. 

 

Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov smo odgovorni vsi. Hvala, ker z upoštevanjem 

vseh navedenih ukrepov pomagate, da zmanjšamo možnost za prenos povzročiteljev okužbe! 

 

 

Datum: 2. 5. 2021     Ravnateljica:     

Št: 6000-17/2020-5     Magdalena Međeral, l. r. 

 

 

 


