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V zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih zavoda v času izdanih 
priporočil zaradi zajezitve in obvladovanja širjenja bolezni  SARS-CoV-2 (COVID-19)  nastalih 
na osnovi Priporočil NIJZ za šole (avgust 2022) ter okrožnice MIZŠ  z dne, 23. 8. 2022 (št. 
6030-3/2022/26), ravnatelj Gimnazije Ptuj po predhodnem mnenju učiteljskega zbora dne 
29. 8. 2022  sprejemam  
 

HIŠNI RED 
 

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

 
Predlog sprememb je izveden na podlagi priporočil NIJZ (avgust 2022) in okrožnice MIZŠ z 
dne, 23. 8. 2022. V zvezi s predpisanimi priporočili za potrebe omejevanj z okužbami s 
COVID-19  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 (presejalni programi za zgodnje 
odkrivanje okužb COVID-19, medosebna razdalja, prezračevanje, 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 v šolo prihajajo le zdrave osebe. 
Dijak, zaposleni ali druga oseba, ki ima znake respinatorne  bolezni značilne za COVID-19, 
ostane doma in ravna v skladu z navodili NIJZ. 
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3. 
Glavni vhod  bo odprt od 6.30 do do 15.00. 
Pri vhodih bodo v času prihodov  in odhodov iz šole dežurni učitelji oziroma drugi delavci 
šole (varnostnik), ki bodo skrbeli za varen vstop oziroma izstop dijakov in zaposlenih. 
 

4. 

Pred pričetkom pouka čistilke prezračijo učilnice in razkužijo kljuke. Vrata učilnice so odprta 

do začetka pouka zato, da prihaja do čim manj dotikov kljuke.  

Učitelj, ki ima pouk v učilnici prvo šolsko uro, pet minut pred pričetkom pouka temeljito 

prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, 

vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka. 

Po vsaki šolski uri učitelj poskrbi za zračenje učilnice. V kolikor je možno (vremenski pogoji), 

se učilnice zračijo ves čas (tudi v času pouka).  

V vsaki učilnici bo  ob vhodu oziroma v učilnic razkužila za roke in za površine, ki ga redno 

uporabljajo dijaki in učitelji za razkuževanje rok in površin za delo.  

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. 

 
5. 
Garderobe oziroma garderobne omarice se uporabljajo. 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 po 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. 
 
6. 
Dijaki, zaposleni in drugi obiskovalci šole se vedejo samozaščitno, tako da si: 

- pravilno in redno umivajo roke, 
- upoštevajo pravilno higieno kašlja, 
- če zbolijo, ostanejo doma. 

 
 
7. 
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 
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. 
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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. 
 
8. 
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. 

9. 
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 7.55 in konča ob 14.10 oziroma po drugem sprotno 
določenem  urniku; 

– dežurstvo se opravlja 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; 

– 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 …) ter nanje ustrezno reagira (javi vodstvu šole, reši 
situacijo samoiniciativno ...); vse ob upoštevanju  varnostnih ukrepov; 
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– spremlja vnaprej najavljenega in dogovorjenega obiskovalca do ravnatelja; 
– dijake, ki kršijo hišni red, opozori ter o prekršku seznani razrednika. 

 
10. 
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. 
 
11. 
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. 
 
12. 
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. 
 
13. 
Ta hišni red prične veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi na spletni strani Gimnazije 
Ptuj.  
Razredniki seznanijo vse dijake s tem hišnim redom na razrednih urah. 
 
 
Ptuj z  dne,  29. 8. 2022 
         RAVNATELJ: 
         Boštjan Šeruga 
      Žig   …………………………….. 
 
 
 
Hišni red objavljen na spletni strani  Gimnazije Ptuj dne, 31. 8. 2022 
Uveljavitev dne: 1. 9. 2022 
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