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V zvezi s ponovno delno  vzpostavitvijo izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih 
zavoda v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja širjenja bolezni  
SARS-CoV-2 (COVID-19)  nastalega na osnovi Priročnika Vzgoja in izobraževanje v Republiki 
Sloveniji v razmerah povezanih s covid-19 za  ponovno delo v srednjih šolah, ravnatelj 
Gimnazije Ptuj po predhodnem mnenju učiteljskega zbora dne 28. 8. 2020  sprejemam  
 

HIŠNI RED 
 

ZA RAVNANJE DIJAKOV IN DRUGIH OSEB  V PROSTORIH ŠOLE TER NA OBMOČJU ŠOLE V 
RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19  

 
Predlog dopolnitve je na podlagi priporočil MIZŠ, ZŠ in NIJZ za načrtovanje in izvajanje VID 
(publikacij z naslovom: Vzgoja in izobraževanje  v RS v razmerah, povezanih s COVID-19, 
Ljubljana 2020),  od strani 52 do 62. 
V zvezi s predpisanimi priporočili in  navodili za potrebe omejevanj z okužbami s COVID – 19 
(oziroma druge nalezljive bolezni, kadar je tako določeno) določam pravila hišnega reda ter 
ukrepe  v Gimnaziji Ptuj  za ravnanje dijakov, zaposlenih in drugih oseb  v času spremenjenih 
okoliščin.  
 
Poleg pravil tega hišnega reda oziroma ne glede na ta pravila se glede vedenja in ravnanja na 
območju šole uporabljajo  tudi predpisi pristojnih državnih organov ter priporočila pristojnih  
inštitucij v zvezi z ukrepi za zajezitev nalezljive bolezni (nošenje  obrazne mask, medosebna 
razdalja, higiena kašlja in rok idr.). 
 

1. člen 
 
Hišni red določa pravila vedenja in ravnanja dijakov v šoli, na šolskih površinah oziroma 
funkcionalnem zemljišču šole in povsod, kjer se izvaja učni proces. 
Ta hišni red morajo upoštevati tudi zaposleni v zavodu, starši oziroma skrbniki dijakov, člani 
organov šole ter druge osebe, ki se nahajajo na območju šole. 
 

2. člen 
 1. 
Šola je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija in se financira iz 
proračunskih sredstev. Vse premično in nepremično premoženje šole je namenjeno izvajanju 
javne funkcije izobraževanja, zato morajo vsi s premoženjem šole ravnati skrbno, tako da bo 
čim dlje služilo svojemu namenu. 
 
2. 
V času omejevanja širjenja okužb s Covid-19 je dovoljen vstop v šolo le zdravim osebam: 

- dijakinjam in dijakom  šole; 
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- delavcem  šole; 
- članom  organov šole le izjemoma iz utemeljenih razlogov  po predhodni uskladitvi z 

vodstvom šole, ob nošenju maske, vpisu v evidenco obiskovalcev in ob spremstvu 
predstavnika šole; 

- drugim osebam le izjemoma iz utemeljenih razlogov  ob predhodni najavi, ob nošenju 
maske, vpisu v evidenco obiskovalcev in ob  spremstvu predstavnika šole; 

- uradnim osebam, če so za to pooblaščene z zakonom ali odločbo pristojnega sodišča 
iz utemeljenih razlogov  ob predhodni najavi,  ob nošenju maske, vpisu v evidenco 
obiskovalcev in ob spremstvu predstavnika šole,  oziroma če je to neogibno 
potrebno, da lahko neposredno primejo storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo 
ljudje in premoženje.  

 
Starši oziroma skrbniki ter druge osebe praviloma ne vstopajo v prostore šole, razen le 
izjemoma v izrednih primerih iz utemeljenih razlogov  ob predhodnem dogovoru  z 
ravnateljem, ob nošenju maske, vpisu v evidenco obiskovalcev in ob  spremstvu predstavnika 
šole. Starši potrebne zadeve urejajo preko telefona ali drugih sporočenih komunikacijskih 
poti.  

Dijak, zaposleni ali druga oseba  ki ima znake respinatorne  bolezni, ali je njegovo počutje 
slabo, ali je imel stik z okuženo osebo oziroma za katero se sumi, da je okužena s COVID-19, 
ravna v skladu z navodili NIJZ. 

3. 
Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem v določenem obsegu v razmerah 
povezanih s COVID-19 v prostorih šole in na njenem območju  potekajo zgolj ob upoštevanju 
higienskih priporočil za širjenje Covid-19 in ob upoštevanju organizacije vzgojno-
izobraževalnega procesa ter tega hišnega reda.  
 
4. 
Šola v času za potrebe vstopanja in izstopanja dijakov v šolo odpre več vhodov, in sicer 
dosedanji glavni, vhod iz dvoriščne strani (pri kulturni dvorani) ter vhod pri športni dvorani. 
 
Glavni vhod  bo odprt od 6.30 do do  15.00  za potrebe vmesnih vstopov oziroma izstopov. 
 
Pri vhodih bodo  času prihodov  in odhodov iz šole dežurni učitelji oziroma drugi delavci šole 
/ varnostnik, ki bodo skrbeli za varen vstop oziroma izstop dijakom in zaposlenim ter 
upoštevanje vseh ukrepov, pa tudi preprečili morebiten želen vstop osebam, ki jim ta ni 
dovoljen.  
Razrednik dijake predhodno obvesti pri katerem vhodu vstopajo  oziroma izstopajo dijaki 
določenega oddelka. 
Med odmori bodo na hodnikih dežurni učitelji oziroma drugi delavci šole, ki bodo skrbeli za 
izvajanje ukrepov.  

http://www.gimptuj.si/
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5. 
Vsi vstopamo v šolski objekt z masko in jo nosimo dokler nismo v prostoru v katerem nam 
predpisana priporočila in ta pravila ne dovoljujejo  bivanja brez maske in če ni mogoče 
zagotoviti medosebne razdalja najmanj 1,5 metra. 
 
Pred vstopom oziroma ob vstopu skozi vhodna vrata si moramo pravilno razkužiti roke; 
razkužilo je na vidnem mestu neposredno  ob vhodu. 
 

Dijaki in vsi ostali  v  šolski  objekt  vstopamo  posamično,  pri  tem  moramo ohranjati 
medosebno  razdaljo -  1,5  do  2 metra.   

 
Dijaki prihajajo v šolo v skladu z urnikom, ki bo določen za čas izvajanja pouka v času 
nevarnosti okužbe z nalezljivo boleznijo oziroma epidemije.  V šolo pridejo najprej 5 minut 
pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka. Zadrževanje  v  skupinah  oz.  
druženje  na  funkcionalnem  zemljišču  šole  in   v objektu   šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko 
igrišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe…) ni dovoljeno.  
 
Dijaki in vsi  zaposleni moramo v času nevarnosti okužbe z nalezljivo boleznijo oziroma 
epidemije pri vstopu in izstopu iz šole uporabljati najkrajšo pot oziroma za to posebej  
določeno pot – z označbami. 
 
6. 
Vsi  zaposleni  in  dijaki  ter morebitni drugi obiskovalci v  skupnih prostorih  šole  nosijo  
maske.  
Dijaki jo lahko v učilnici v katerem so le dijaki istega oddelka, ko sedijo pri pouku odložijo.  
 
Pred prihodom v šolo in tudi ob prihodu v šolo se morajo dijaki in vsi drugi seznaniti (preko 
obvestil razrednika, spleta in medijev)  s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask; v 
šoli bodo za potrebe seznanitve  razmeščene  infografike (stripi) ob vhodih, na hodnikih, v 
učilnicah. 
 
Pred uporabo – namestitvijo ter po odstranitvi maske si temeljito umijemo in razkužimo 
roke, če to ni mogoče pa najmanj temeljito razkužimo roke.  
 
7. 
Dijaki bodo  pred  ponovnim  prihodom  v  šolo  po  e-pošti  ali  na  drug  preverjen  način,  s 
katerim s konkretnim dijakom komunicira razrednik, obveščeni o organizaciji pouka ter z 
ukrepi  za preprečevanje okužb, npr.: 
- o vhodih skozi katere vstopajo v šolo, 
- o učilnici, v kateri bodo imeli pouk, 
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- o navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe- z-
virusom-sars-cov-2019) in vsebino vseh infografik na to temo (nošenje mask, umivanje rok, 
higiena kašlja idr.); 

 

8. 
 
Pred začetkom pouka je potrebno prezračiti učilnice. Vrata učilnic so odprta do začetka 
pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. V vsaki učilnici bo  ob vhodu oziroma v učilnici: 
  -  razkužilo za roke in za površine – kar redno uporabljajo dijaki in učitelji za razkuževanje 
rok in površin za delo  
 - infografika   z   navodili   pravilne   uporabe   mask   in   izobešen   plakat   s   splošnimi 
     higienskimi ukrepi. 

 

Dijaki vse potrebne stike z učitelji oziroma razrednikom opravijo v času dela v učilnici ali 
preko dosedanjih oziroma sporočenih (od šole) komunikacijskih poti za potrebe dela od 
doma. 

 

Pred vstopom v prostor, ki ga  zapovrstjo uporabljajo dijaki več oddelkov, si mora vsak 
obvezno razkužiti roke. 

 

V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratorijih / delavnicah/ in drugih 
prostorih, ki jih uporabljajo dijaki  različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali dela 
oddelka potrebno obvezno prostor prezračiti. 

 

Za pripravo na športno vzgojo dijaki  uporabljajo le za njihov oddelek oziroma skupino 
določeno  garderobo. Pri prihodu  in pripravi na športno vzgojo ter med njo upoštevajo vsa 
pravila o ločenosti zbiranja dijakov po oddelkih, medosebni razdalji  ter o vzdrževanju 
higiene rok ter kašlja. 

 

Dijaki  si ne izmenjujejo in ne izposojajo šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih 
predmetov med seboj.  Če mora več dijakov oddelka med izvajanjem šolskega dela nujno 
uporabljati določen učni pripomoček oziroma je nujna izposoja šolske potrebščine, mora 
vsak dijak tega po uporabi  oziroma pred uporabo razkužiti. 

 

Med-vrstniška pomoč  se sme izvajati le med dijaki istega oddelka oziroma na daljavo. 
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9.  
Med šolskimi odmori, vključno v času malice, dijaki ne zapuščajo učilnic.  
 
Po hodnikih hodijo z masko in se na njih ne smejo zadrževati. 
Na hodnikih so razkužila, s katerimi si je  potrebno razkužiti roke, če se na poti do določenega 
prostora česarkoli dotaknemo.  
 

Po  vsaki  uri,  v  času  intenzivnega  zračenja,  in  prvih  pet  minut  odmora    za malico, dijaki 
ob svoji mizi stoje naredijo nekaj razgibalnih oziroma razteznih vaj.  
 
Pred hranjenjem si dijaki  svojo  klop  (mizo)  obrišejo  z  alkoholnimi  robčki  ali  papirnato     
brisačko  za  enkratno uporabo in  razkužilom  (70% etanol)   in  naredijo pogrinjek  z  brisačko  
za  enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo.  
 

 

10. 

Dijaki uporabljajo sanitarije praviloma v nadstropju, kjer imajo pouk in v skladu  z navodili s 
katerimi jih seznani razrednik. Pri  vstopanju v sanitarije dijaki ohranjajo medosebno 
razdaljo. Vrata dijaki odpirajo s komolcem oziroma  s pomočjo  papirnate brisačke.  

 

 
11.  
Po končanem pouku dijaki izstopajo iz šole posamično, pri tem stalno ohranjajo medosebno 
razdaljo. Zadrževanje v šoli oziroma na območju šole po končanem pouku ni dovoljeno. 
 
12. 
 
Garderobe oziroma garderobne omarice se uporabljajo ob obveznem  upoštevanju vseh 
pravil za zajezitev nalezljive bolezni (nošenje  obrazne mask, medosebna razdalja, higiena 
kašlja in rok idr.). Dijaki se  v delu prostora z garderobnimi omaricami zadržujejo le kolikor je 
nujno potrebno za odložitev oziroma prevzem garderobe.  
 
Ravnatelj lahko ob upoštevanju  razmer  v zvezi s širjenjem nalezljive bolezni uporabo 
garderobnih omaric začasno omeji oziroma ne dovoli o čemer  se dijake obvesti preko 
običajnih komunikacijskih poteh. Dijaki imajo v tem primeru vse svoje stvari v učilnici v kateri 
imajo določeno šolsko delo. V šolo nosijo le najnujnejše stvari za šolsko delo. 
 
13. 
Parkiranje je dovoljeno samo na za to urejenih prostorih. Pri vožnji na zemljišču in parkirišču 
šole je treba upoštevati predpise o varnosti v cestnem prometu. Hitra in nevarna vožnja na 
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zemljišču šole predstavlja kršitev hišnega reda. Parkiranje koles in motornih koles je 
dovoljeno le na za to določenem mestu. Parkiranje ni dovoljeno pred pročeljem šole. 
V šoli je obvezno ločevanje odpadkov. Dijaki so dolžni ločevati odpadke in jih odlagati v 
določene posode za posamezno vrsto odpadkov. 
V okolici šole se morajo smeti odlagati v koše za smeti. 
 
 
14. 
Prepovedano je: 

– v šolo prinašati in v njej uživati, prodajati ali razdeljevati droge, alkohol in psihogena 
sredstva; 

– kajenje v vseh šolskih prostorih in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih šole; 
– namerno zamujanje pouka in izostajanje od pouka in drugih dejavnosti; 
– uporaba dvigala (razen tistim, ki jim je to dovoljeno –  z  upoštevanjem ukrepov za 

preprečevanje okužbe); 
– pisanje po klopeh, šolskih notranjih in zunanjih stenah; 
– uporabljanje mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav med poukom in 

drugimi oblikami organiziranih dejavnosti v šoli ali zunaj nje, razen če to dovoli učitelj 
pri izvajanju pedagoškega procesa ali drugih dejavnosti;  

– uporabljanje žaluzij brez nadzora učitelja; 
– uničevanje šolske opreme; 
– vdiranje v garderobne omarice; 
– uničevanje rastlin v okolici šole; 
– vsako vedenje, ki ogroža bivanje in delo vseh, ki so v šoli. 

15. 
Dežurni strokovni in drugi delavci 
  
Za red in disciplino, upoštevanje hišnega reda ter  ukrepov za preprečevanje okužb  se določi 
dežurne strokovne in po potrebi tudi druge delavce šol, ki  so neposredno podrejeni 
ravnatelju oziroma njegovi pomočnici. Spisek ter razpored dežurnih strokovnih delavcev se 
določi in  objavi vnaprej oziroma glede na konkretno situacijo vodstvo šole z njim sproti 
seznani posameznega delavca. 
Naloge dežurnih strokovnih in drugih delavcev: 

– dežurstvo se prične ob 7.00 in konča ob 14.10 oziroma po drugem sprotno 
določenem  urniku; 

– dežurstvo opravljajo po vnaprej določenem razporedu; 
– če je dežurni strokovni delavec napovedano odsoten, si poišče zamenjavo, če zboli, 

  dežurstvo prevzame drug strokovni delavec; v času izrednih razmer mora delavec  svojo 
nujno potrebno odsotnost nemudoma sporočiti vodstvu šole, da lahko to takoj poskuša 
nadomestiti dežurstvo z drugim delavcem; 

http://www.gimptuj.si/
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– med odmori in ob vstopanju v šolske prostore ter ob izstopanju  s svojo prisotnostjo 
preprečuje kršenje hišnega reda, predpisanih varnostnih ukrepov  in zaznava 
konfliktne dogodke (nesreče, prisotnost tujih ljudi ...) na hodnikih in v okolici šolske 
zgradbe (ploščad pred šolo, gospodarsko dvorišče …) ter nanje ustrezno reagira (javi 
vodstvu šole, reši situacijo samoiniciativno ...); vse ob upoštevanju  varnostnih 
ukrepov; 

– spremlja v naprej najavljenega in dogovorjenega obiskovalca do ravnatelja; 
– dijake, ki kršijo hišni red, opozori ter o prekršku seznani razrednika. 

 
16. 
V zbornici se smejo zadrževati učitelji ali drugi delavci šole le v manjšem številu ob 
upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije.  Ravnatelj lahko glede na 
zdravstvene razmere povezan z nalezljivo boleznijo,  odredi prepoved zbiranja v zbornici. 
 
Dijaki  v zbornico ne vstopajo.  
Tudi v zbornici in kabinetih je potrebno vzdrževati medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra in 
nositi masko. 
 
17. 
V knjižnico vstop dovoljen le posamično in  z masko.  Dijaki in strokovni delavci, ki si želijo 
izposoditi knjige le-te naročijo po elektronski pošti pri knjižničarki in jih nato  naslednji dan 
na določenem mestu za prevzem posamično prevzamejo – z upoštevanjem razdalje najmanj  
1,5 do 2 metra in nošenja maske. 
 
18. 
 
Zaposleni  smejo vstopiti v tajništvo samo v času med 9. in 12. uro z masko. V tajništvo se 
vstopa posamično, pri tem se upošteva medosebna razdalja 1,5 do 2 metrov. 
 
19. 
Oglasna deska v nadstropju je namenjena maturantom in obvestilom za maturo.  
 
Oglasni deski v pritličju sta namenjeni urniku ter obvestilom za popravne, diferencialne, 
predmetne in druge izpite ter drugim šolskim objavam in obvestilom.  
 
Oglasni deski v kletnih prostorih  sta namenjeni obvestilom in objavam, ki niso neposredno 
povezane z vzgojno-izobraževalnim procesom in jih predhodno potrdi vodstvo. 
 
Za pregled obvestil na oglasni deski  se mora upoštevati medosebna razdalja 1,5 do 2 metrov 
in  nošenje maske. 
 
 

http://www.gimptuj.si/
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20. 
Obveščanje dijakov poteka preko razrednikov ter učiteljev predmetov (neposredno oziroma 
preko dosedanjih oziroma sporočenih komunikacijskih poti), šolskega radia, obvestil na 
oglasnih deskah in preko spletne strani šole (www.gimptuj.si) ter obveščanja na Facebooku 
strani Gimnazije Ptuj. 
 
21. 
Za red v razredih, upoštevanje teh pravil in estetsko urejenost učilnic so odgovorni razredni 
kolektivi.  
 
Naloga vseh dijakov je, da skrbijo za red in upoštevanje vseh  ukrepov za preprečevanje 
okužb v učilnicah,  na  hodnikih, na stopnišču, v sanitarijah  in v drugih šolskih prostorih, ki jih 
smejo uporabljati. 
 
22. 
Ta hišni red prične veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani Gimnazije 
Ptuj.  
 
Razredniki pošljejo  ta hišni red najkasneje naslednji dan po uveljavitvi vsem dijakom preko 
elektronskih naslovov, ki so jih uporabljali do sedaj.  
 
 
Ptuj z  dne,  28. 8. 2020 
         RAVNATELJ: 
         Boštjan Šeruga 
      Žig   …………………………….. 
 
 
 
Hišni red objavljen na spletni strani  Gimnazije Ptuj dne, 31. 8. 2020 
Uveljavitev dne: 1. 9. 2020 
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