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GLASBENIM SOLAM
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Stevilka: 6030-112021130
Datum: 3.3.2021
Zadeva: Vzgojno-izobraZevalno delo od 8. 3.202{ dalje

Spoitovane ravnate lj ice, spoStova n i ravnatelji in direkto

rj i,

obve5camo vas, da je Vlada RS dne 3.3.2021 sprejela nov Odlok o zadasni prepovedi zbiranja
ljudi v zavodih s podrodja vzgoje in izobraZevanja ter univerzah in samostojnih visokoSolskih
zavodih, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok bo zadel veljati 5. marca
2021 in bo veljal do 12. marca 2021.

Odlok zaizvajanje vzgojno-izobraZevalnih programov v vrtcih, osnovnih Solah, glasbenih Solah,
osnovnih Solah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraZevanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ne prina5a novosti.

V prostorih glasbene Sole se 5e vedno v celoti izvaja individualni pouk. Pouk predmetov, ki se
izvajajo skupinsko, 5e naprej poteka v obliki izobraZevanja na daljavo.

Ponovno Zelimo opozoriti, da naj se vzgojno-izobrahevalnega dela v prostorih Sole po
priporodilih NIJZ udeleZujejo le zdravi otroci in zdravi zaposleni. Ze v prej5nji okroZnici smo
vam posredovali povezavo na nova Navodila vzgojno-izobraZevalnim zavodom (VlZ) ob sumu
ali potrjenem primeru okuZbe s SARS-CoV-2v zavodu, kijih uporabljajte pri organizac'rji dela.
Spremenjen je tudi odlok o zadasnih ukrepih za zmanjSanje tveganja okuZbe in Sirjenja okuZbe
z virusom SARS-CoV-2. Po novem je uporaba za5ditnih mask za u6enke/udence od 6. razreda
osnovne Sole oziroma od dopolnjenega 12. leta dalje v vseh razredih obvezna. Prav tako je
obvezna uporaba zaS6itnih mask za uditeljiceluditelje v osnovnih Solah. Uporaba za5ditnih mask
ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za udenke/u6ence od 1. razreda do

vkljudno 5. razreda osnovne Sole, izkljudno ko so v matidnemu oddelku. Za5ditna maska ni
obvezna za vzgojiteljice/vzgojitelje pred5olskih otrok in vzgojiteljice/vzgojitelje pred5otskih
otrok-pomodnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Kljub temu priporo6amo, da vsi

strokovni delavci pri neposrednem delu

z

otroki za svojo varnost in za6dito, vseskozi

uporabljajo za5ditno masko.

Na obvezno uporabo mask v prostorih vrtca in Sole in na zunanjih povr5inah vrtca in Sole
opozorite tudi star5e.
Podrobnej5a navodila v zvezi z organizacijo in izvedbo vzgojno-izobraZevalnega dela smo vam
posredovali v okroZnici St. 6030-1/2A21124 z dne 1 1. 2. 2021.

Glede testiranja zaposlenih veljajo navodila iz okroinice St. 6030-1/ZOZ1tZ6 zdne 1g.2.2O21.
Priporodamo, da 6im ved aktivnosti in pouka Sporta izvedete zunaj.

Priporoiamo tudi, da u&enciod 1. do 5. razreda za svojo varnost in za5dito vseskoziuporabljajo

za$ditno maska.

Podalj5ano bivanje se izvaja za udenke/ucence od 1. do 3. razreda. Za uienke/ucence 4. in

S.

rlzreda se priporoda, da Sola v dogovoru s slarSi organizira podaljiano bivanje le za tiste
udenke/u6ence, ki to nujno potrebujejo. Za otroke v prilagojenih in posebnih firogramih se

podalj$ano bivanje izvalaza vse otroke.

S spo5tovanjem,

mag. Helena Kujundii6 Lukaiek
v. d. generalne direktorice
Direktorat za pred6olsko vzgojo in osnovno Solstvo
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