
 

 

 

 
 
 
Spoštovani gospod direktor, 
cenjeni ravnatelji in ravnateljice !                                                                                     

Celje, september 2021 
 
Smernice in priporočila za izvedbo plesnih tečajev za maturante in maturantke                                                                                
 
V letošnjem šolskem letu bomo plesni tečaj za dijake in dijakinje zaključnih letnikov izvajali v skladu z vsemi 
trenutno veljavnimi odloki in priporočili Vlade RS in pristojnih inštitucij, ki jih seveda v plesni šoli redno spremljamo 
in upoštevamo. V nadaljevanju vam predstavljamo povzetek le-teh: 
 

- Vsi naši plesni učitelji in sodelavci izpolnjujejo pogoj PCT 
- Pri vstopu zagotovimo sredstva za razkuževanje rok 
- Med plesnimi pari bomo zagotavljali zadostno varnostno razdaljo in plesnih partnerjev ne bomo menjavali 
- Plesni program lahko glede na trenutno veljavna priporočila spreminjamo in v kolikor bi bilo potrebno 

dodamo tudi plese v solo izvedbi 
- Pri sestavi skupin z udeleženci, ki bodo obiskovali plesne vaje se držimo omejitve, da v posameznem 

terminu plesne vaje obiskujejo le dijaki in dijakinje iste šole oz. dogovorimo protokol pri izjemah. Tako 
lahko vzdržujemo varnostni >mehurček< in se izognemo mešanju udeležencev 

- Med termini posameznih skupin zagotovimo 15 minutne premore za prezračevanje prostorov in varne 
prihode in odhode udeležencev tečaja 

- Po trenutno veljavnem odloku maska med plesnimi vajami ni potrebna, saj se ples smatra kot športno 
rekreativna vadba. V kolikor se le-ta spremeni pa bomo tudi med plesnimi vajami uporabljali zaščitne 
maske. 

- Po trenutno veljavnem odloku je za dijake do dopolnjenega 18-tega leta za udeležbo na plesnih vajah 
dovolj negativen test pri samotestiranju, podobno kot pri prihodu v šolo oz. k pouku.  

- V letošnjem šolskem letu preferiramo izvajanje plesnega tečaja v prostorih šole (šolski športni dvorani) saj 
tako lažje ohranjamo varnostni >mehurček<. 

- Vodimo poimenski seznam udeležencev tečaja, seveda v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, 
da lahko v morebitnem primeru izbruha okužbe pristojne inštitucije hitreje izsledijo vse stike. 

- Plačilo plesnega tečaja razdelimo na dva dela – ob pričetku vaj in vpisu v tečaj dijaki poravnajo le del 
zneska, s katerim si zagotovijo maturantsko kartico in vpis na seznam udeležencev, preostanek plačila 
plesnega tečaja pa uredijo pred samim dogodkom. Tako se izognemo težavam pri morebitni odpovedi 
maturantskega plesa in s tem povezanimi vračili plačil. Mi kot plesna šola pa se odpovemo plačilu 
preostanka zneska ob odpovedi, saj smatramo to kot poslovni riziko, ki smo ga pripravljeni sprejeti. 

 
Glede na samo dinamiko spreminjanja razmer bomo vse dodatne omejitve in priporočila uveljavljali sproti in 
seveda šolo in dijake sproti ažurno obveščali o tem. Kot plesna šola dobivamo redna navodila in pojasnila pri 
spremembah odlokov in priporočil s strani tako Plesne zveze Slovenije, katere član smo, kot tudi Olimpijskega 
komiteja Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije in se jih seveda strogo držimo. 
 

 


