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HIŠNI RED
Zaposleni in starejši od 12 let vstopajo v stavbo z masko, ruto ali šalom.
Vstop v stavbo je dovoljen le zdravim ljudem (učenci, pedagogi, obiskovalci).
Vodi se evidenca zunanjih obiskovalcev, ki vstopajo v šolo.
Straši imajo omejen vstop v šolo. Vstop je dovoljen izjemoma posameznikom, po predhodnem dogovoru z
učiteljem predmeta ali v tajništvu.
Vhod v stavbo je iz Vegove 7 oz. Turjaške 2 (manjši vhod), izhod je iz Turjaške 2 (večji izhod).
Učenci prihajajo v stavbo praviloma brez spremstva staršev in gredo do učilnic. Na pouk počakajo na varni
medsebojni razdalji.
Maske učenci v učilnici, ko je zagotovljena varnostna razdalja snamejo in si jih ponovno nadenejo ob odhodu iz
učilnice.
Vhodi na Vegovi 7 in Turjaška 2 so odprti in opremljeni z razkužilom.
Dvigalo se ne uporablja. Do učilnic se dostopa po stopnišču.



Zadrževanje v zbornici je omejeno. Po uporabi računalnika je potrebno tipkovnico obrisati z
razkužilom.





Ob odhodu se odvržejo maske v posebne koše ob izhodu.
Uporaba mask v skupnih prostorih je obvezna za vse.
Govorilne ure, roditeljski sestanki potekajo na daljavo. Termini govorilnih ur za skupinske predmete bodo
objavljeni.
Praksa študentov in hospitacije se lahko izvajajo.
Skupni prostori, učilnice, stopnišča, kljuke in garderobe se dnevno čistijo in razkužujejo. V učilnicah za
individualni pouk poskrbijo za razkuževanje profesorji, v učilnicah NOG in plesnih dvoranah – po urniku ob
menjavah skupin, poskrbijo za razkuževanje profesorji in snažilke.













Avtomati za kavo in prigrizke na Turjaški so v uporabi. Upoštevajo se higienski standardi.
ZAČETEK POUKA
Delitev urnika lahko poteka v živo ob upoštevanju ukrepov, sicer po telefonu ali po e-mailu.
Ves pouk po predmetniku (individualni pouk inštrumentov in petja, skupinski pouk plesa, pripravnic in
predšolske glasbene vzgoje, nauka o glasbi, solfeggia, orkestrov, pevskega zbora in komorne igre) se izvaja v
prostorih šole, ob doslednem upoštevanju priporočil v zvezi z varovanjem zdravja vseh udeležencev.
Izvajajo se redne dnevne evidence prisotnih učencev pri pouku (za primer okužbe in posledično iskanja stikov).

NAVODILA ZA UČENCE SKUPINSKEGA POUKA
Učenci skupinskega pouka PGV, GP, NOG, SOLFEGGIA, počakajo na vhodu Vegova 7 ali v atriju na
primerni razdalji. Pouk se izvaja v učilnicah 301, 302, 303.
Ob koncu skupinskega pouka se učence na primerni razdalji pospremi ali odidejo sami po notranjem
stopnišču ob dvigalu do izhoda na Turjaški 2.
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Skupinski pouk NOG 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 obeh orkestrov, zbora in kitarskega ansambla v začetku v šolskega leta 2020/2021 poteka po urniku v
manjših skupinah (t. i. sekcijske vaje).
Komorna glasba se izvaja v zračnih učilnicah in na varni distanci.

INDIVIDUALNI POUK:







Individualni pouk inštrumentov: po vsaki učni uri se uvede obvezen 5 minutni odmor, ki je namenjen zračenju in
čiščenju učilnice.
Individualni pouk pihal, trobil in petja: priporočena razdalja med učiteljem in učencem zaradi intenzivnejšega
izločanja aerosolov je 3 metre.
Med poučevanjem v učilnici se priporoča nošenje maske, če varnostna razdalja ni zagotovljena.
Učenci individualnega pouka prihajajo v stavbo brez spremstva staršev in gredo do učilnice po najkrajši poti z
vhoda Vegova 7 ali Turjaška 2 (majhen vhod).
K pouku naj prihajajo v učilnico ob uri in se ne zadržujejo v prostorih šole po nepotrebnem.
Po končanem pouku stavbo zapustijo skozi vhod Turjaška 2 (velik vhod) oz. počakajo na NOG ali SLOFEGGIO na
primerni razdalji pred učilnico oziroma zunaj stavbe ali v atriju.

NASTOPI















Nastope učencev šola izvaja ob doslednem upoštevanju priporočil NIJZ za zagotavljanje varovanja zdravja vseh
udeležencev, upoštevaje dovoljeno število ljudi pri zbiranju na dogodkih.

RAZKUŽEVANJE IN PREZRAČEVANJE
Otroci naj si pred pričetkom in po zaključku pouka obvezno umijejo in razkužijo roke.
Pri uporabi inštrumentov klavir, harmonika in harfa vas prosimo, da razkuževanje opravite pred in po
zaključku vsake učne ure posameznega učenca.
V vseh učilnicah bodo razkužila in razkužilni robčki in krpe za čiščenje klaviatur.
(Po posvetu in priporočilu g. Siliča za pianine in klavirje ter prof. Prem Kolar za harmonike.)
Zračenje prostorov se izvaja čim bolj pogosto - ob pavzah ali ob menjavi učencev.
Med menjavo vsakega učenca se umesti 5 minutni odmor.

PRIPOROČILA NIJZ
Pozornost učiteljev je namenjena hitri menjavi učencev, opozarjanju na higieno rok učencev ter na
druženje zunaj stavbe.
Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega
zdravnika. V primeru, da je oboleli COVID-19 pozitiven, o tem obvesti šolo.
Ob sumu okužbe učenca, se ga namesti v ločen prostor. O dogodku je potrebno nemudoma obvestiti
tajništvo (g. Amela Bosnić) ali ravnateljico OE GŠ Betko Bizjak Kotnik.
Šola v obeh primerih obvesti NIJZ, le-ta prične z epidemiološko preiskavo. Trubarjeva 2,

1000 Ljubljana Telefon: +386 1 2441 400. Faks: +386 1 2441 447. E-pošta: info@nijz.si


Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo.
Prostore se tudi temeljito prezrači.
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