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Skladno z navodili pristojnih strokovnih institucij o dodatnih ukrepih za zajezitev širjenja 
koronavirusa je vodstvo Glasbene šole Slovenske Konjice sprejelo spodaj navedene ukrepe, ki 
pričnejo veljati od 12. marca 2020 do preklica oziroma do sprejema novih navodil s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ukrepi veljajo za matično šolo Slovenske 
Konjice in dislocirane enote v Zrečah in Vitanju.  
 

1. Odpovejo se vsi načrtovani nastopi, ne glede na število nastopajočih in poslušalcev. 
 

2. Odpovejo se vsi šolski in izvenšolski nastopi, srečanja ter gostovanja. 
 

3. Odpovejo se vse oblike orkestrskega pouka oziroma vaje vseh šolskih orkestrov. 
 

4. Odpovejo se vaje pevskega zbora. 
 

5. Vsi učenci in učitelji trobilnih instrumentov sproti praznite vodo (slino) iz instrumenta v koš, 
opremljen s polivinilasto vrečko. Zadržite se igranja na ustnik, ker s tem pršite slino v okolico in na 
površine. 

 
6. Učitelji pihalnih in trobilih instrumentov za demonstracijo uporabljajo izključno svoj instrument, 

ustnik, jeziček in čistilne krpe. 
 

7. Poskrbite za redno zračenje učilnic in redno umivanje rok ter opozarjajte učence in dijake na 
higieno rok in kašlja. Redno uporabljajte razkužila, ki so v vsaki učilnici in sanitarijih. 

 
8. Če učenec kaže znake slabega počutja, boste o tem nemudoma obveščeni starši oziroma skrbniki 

učenca. Učenec bo do prihoda staršev ločen oziroma izoliran od ostalih otrok. 
 

9. Čistilka in hišnik izvajata dodatne ukrepe za ohranjanje higiene. 
 

V primeru dodatnih pojasnil, vprašanj in sporočil kontaktirajte tajništvo šole.  

Pozivamo vas k spremljanju zanesljivih, relevantnih in uradnih virov informacij, kot so spletne strani 

pristojnih institucij in ministrstev (https://www.gov.si/teme/koronavirus/) ter Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov). 

Sprejeti ukrepi so izključno preventivnega značaja. Dolžni smo poskrbeti za lastno zdravje in za zdravje 
ranljivih in šibkejših skupin prebivalstva. 

 

Slovenske Konjice, 11.3.2020                                                                                  Branimir Klevže, ravnatelj 
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