Ukrepi v Glasbeni šoli Franca Šturma
za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2
v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela po modelu B
Za preprečevanje širjenja okužbe se upoštevajo 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
obiskovalci.
1. Na prvi šolski dan, 1. septembra 2020, bo potekalo usklajevanje in oblikovanje urnikov
individualnega pouka po e-pošti in po telefonu. Šola bo na ta dan na vseh lokacijah za učence in
starše zaprta, neposredna komunikacija z učitelji v prostorih šole ne bo mogoča.
Redni pouk po urniku se prične izvajati v sredo, 2. septembra 2020.
2. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci in zaposleni.
Starši vstopajo v šolo le po predhodni najavi in v dogovoru z učiteljem svojega otroka ter ob tem
upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe.
Straši praviloma ne prisostvujejo učnim uram svojih otrok. Izjema so starši učencev 1. razreda, ki
lahko občasno prisostvujejo pouku instrumenta – obvezen je vnaprejšnji dogovor z učiteljem.
Govorilne ure lahko potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Za termin
se starši obvezno predhodno dogovorijo z učiteljem po e-pošti ali telefonu.
Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole:
- tajnica vodi evidenco zunanjih obiskovalcev v tajništvu,
- učitelji vodijo evidenco prisotnosti učencev pri pouku in evidenco prisotnosti staršev na podlagi
vnaprej dogovorjenega termina,
- knjižničarka vodi evidenco obiskov učiteljev in učencev oz. staršev v šolski knjižnici.
3. Učenci prihajajo v šolo pet minut pred pričetkom učne ure in se ne zadržujejo na šolskih
hodnikih.
V učilnico za individualni pouk instrumenta vstopa učenec sam, ob uri, ko po urniku ima pouk.
Učenci skupinskega pouka (nauk o glasbi, solfeggio, predšolska glasbena vzgoja in glasbena
pripravnica) vstopajo v šolo ob spremstvu svoje učiteljice, ki jo počakajo pred vhodom v šolo, ter ob
tem vzdržujejo priporočeno medsebojno razdaljo najmanj 1,5 do 2 metra.

Zaradi čim krajšega zadrževanja v šoli in zaradi vzdrževanja priporočene medsebojne razdalje se
učenci v šoli ne preobuvajo, vendar obvezno upoštevajo, da 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 počakajo pred
šolo in ob tem upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo najmanj 1,5 do 2 metra.
Na stopnišču v stavbi na Drenikovi ulici 32 je uporaba zaščitne maske obvezna za vse učence,
starše, obiskovalce in zaposlene.
Člani šolskih orkestrov ob prihodu na vaje upoštevajo priporočeno medosebno razdaljo najmanj 1,5
do 2 metra.
Pravila za izvajanje šolskih nastopov bodo določena naknadno.
4. 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 so na razpolago
tudi v vseh učilnicah.










Ob vstopu v šolo si vsak obvezno razkuži roke.
Obvezna je uporaba mask v skladu s priporočili, ki jih bo NIJZ objavljal sproti, glede na
trenutno epidemiološko stanje, in sicer vsak konec tedna za naslednji teden (povezava do
priporočil za tekoči teden - za glasbeno šolo se smiselno uporabljajo priporočila za osnovno
šolo).
Zaposleni, učenci, starši in obiskovalci upoštevajo medosebno razdaljo najmanj 1,5 do 2
metra.
Učilnice se po vsaki učni uri zračijo:
- pri individualnem pouku 5 minut po vsakem učencu,
- pri skupinskem pouku 10-15 minut po vsaki učni uri.
Učitelji skrbijo, da se učenci posameznih skupin med seboj ne mešajo in da je med njimi čim
manj stikov.
Vsi prostori se redno dnevno čistijo, površine se razkužujejo.
Učitelji v času pouka in med premori skrbijo za sprotno razkuževanje površin v učilnici, ki se
jih dotika oz. jih uporablja več učencev.
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.

5. Če učitelj v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri njem prepozna simptome
koronavirusne ali druge bolezni, 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.
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