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Navodila učencem za potek pouka na baletni šoli: 
 
Učenci ne obiskujejo pouka baleta, če čutijo ali kažejo znake akutne okužbe dihal . 
V primeru, da učenec med poukom začuti začetne znake okužbe dihal, takoj obvesti učitelja 
in upošteva njegova navodila. 
V primeru, da učenec zboli, ostane doma, starši pa o tem takoj obvestijo šolo. 
Skupinski pouk plesa in plesne pripravnice: smiselno se uporabljajo priporočila za izvajanje predmeta 
šport v programu osnovne šole. 
 
Zaposleni in učenci starejši od 12 let vstopajo v stavbo z masko, ruto ali šalom.  
Vstop v stavbo je dovoljen le zdravih ljudi, učencev, pedagogov.  
 
Starši imajo omejen vstop v šolo – izjemoma, po predhodnem dogovoru z učiteljem predmeta ali v 
tajništvu. 

 
Učenci se ob prihodu v šolo zberejo pred šolo. Tam počakajo učitelja. Ta jih ob začetku ure 
pride iskat in jih v koloni in na razdalji 2m odpelje do baletne dvorane. Učenci se pred 
baletno dvorano sezujejo in čevlje odložijo na označenem mestu. Ob posamičnem vstopanju 
v dvorano si učenci razkužijo roke. V baletni dvorani bo vsakemu učencu dodeljen prostor za 
delo (ob drogu, na sredini), kamor ga bo usmeril učitelj. Učenec bo na svojem mestu ob 
drogu odložil vrhnja oblačila, pod katerimi bo že oblečen za pouk baleta. Med poukom si 
morajo ob morebitni uporabi sanitarij v garderobi ob odhodu in ponovnem vstopu v dvorano 
učenci ponovno razkužiti roke. Po končani uri pouka bodo učenci spet posamično zapustili 
dvorano, se obuli in ob spremstvu učitelja in upoštevanju medsebojne razdalje v koloni 
zapustili šolo. 

 
Učenci prinesejo k pouku svojo steklenico, že napolnjeno s pijačo. 
Upoštevamo higieno kašlja in pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust. 
Med poukom se učenci med seboj ne dotikajo, se ne rokujejo oz. pozdravljajo na kakršenkoli 
fizičen način. 
Druženje ali zadrževanje zunaj šole pred in po pouku je odsvetovano. 
Učitelji bodo učence, ki ne upoštevajo navodil, opozorili in podučili o dogovoru in navodilih. 
 
 


