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HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA OD 
22.2.2021 DO PREKLICA 

PRIHOD V ŠOLO  

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, 
individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok). 

- V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.  
- Od 15. februarja naprej do preklica se v šolskih prostorih izvaja samo INDIVIDUALNI pouk 

(instrument, petje), skupinski pouk se izvaja še vedno NA DALJAVO (orkestri, komorna igra, NGL, 
GP, PLP, balet in pevski zbor). 

- Izjeme izvajanja SKUPINSKEGA POUKA so lahko manjše skupine, za katere se ugotovi, da 
izvajanje pouka na daljavo ni več mogoče (v domeni ravnatelja in učiteljskega zbora).  

- V šolskih prostorih je nošenje mask obvezno za vse ZAPOSLENE in priporočeno za otroke, z 
izjemo pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa.  

- Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica) so nameščena navodila za 
preprečevanje okužbe novega Covid-19. 

- Na stopnišču pred steklenimi vrati vhoda v šolo je postavljen dozirnik z razkužilom. 
Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno. 

- Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 
1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. 

- Za vhod v šolo se porablja samo glavni vhod iz strani športne dvorane. 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI SLOVENSKE KONJICE 

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 

Spremstvo iz OŠ Ob Dravinji se izvaja po dogovoru (prva triada osnovnošolcev).  

Slovenske Konjice, 19. 02. 2021                                                                                         Branimir Klevže, ravnatelj 

 

V nadaljevanju priloga Hišnega reda in opis ukrepov. 

https://www.facebook.com/glasbena.sola.slov.konjice/


HIŠNI RED OD 22.2.2021 DO PREKLICA 
(priporočila NIJZ) 

SEZNANITEV Z UKREPI: 

 

- V šoli so lahko prisotne samo zdrave osebe  

- Potrebno je strogo upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih 

- Umivanje/razkuževanje rok  

- Higiena kihanja in kašlja 

- Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami  

- Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja 

 Zadostna medosebna razdalja je priporočena med učenci, ki ne pripadajo istemu oddelku. 

- Uporaba mask (zaposleni, učenci) 

 V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask.  

 Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena 

medosebna ustrezna razdalja (min. 1,5 metra).  

 V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci 

skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ. 

- Čiščenje in razkuževanje površin  

- Zračenje prostorov  

- Urnik uporabe prostorov (odmori, prihod s časovnim zamikom . . ) 

- Določene poti gibanja (koridor)  

- Sestanki na daljavo (Svet zavoda, Svet staršev, roditeljski sestanki, govorilne ure . . . )  

- Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce  

- Določiti prostor, kamor se lahko umakne obolelega  
 

 

 

Opomba: Obvestilo ukrepov je priloga HIŠNEGA REDA V ČASU OD 22.2. 2021 NAPREJ DO PREKLICA! 

 

 

 

Slovenske Konjice, 19.2.2021                                                                                   Branimir Klevže, ravnatelj 
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