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Na podlagi 3. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18), 12. člena 

Pravilnika o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 44/08, 9/09, 40/11) in Modelov in priporočil Vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje sprejemam 

 

HIŠNI RED   

1. člen 

                                                             (Splošna priporočila) 

Pouk naj obiskujejo le zdravi dijaki in učitelji, ki so brez znakov akutne okužbe dihal. 

Pouk poteka po  urniku, zamujanje k pouku in predčasno odhajanje od pouka 

dijakom in učiteljem ni dovoljeno. 

Pouk poteka v matičnih učilnicah, razen pri izbirnih modulih, praktičnem pouku in vajah. 

Prestavljanje ur pouka in učilnic brez dovoljenja ravnateljice ni dovoljeno.     

                                                               

2. člen 

(Vhodi v šolo) 

Vstop je skozi vhodna vrata matične stavbe na Ulici talcev 3. Vhod v Medpodjetniški izobraževalni 

center je na Glavnem trgu 30. 

 

3. člen 

(Razkužila in infografike) 

Podajalniki razkužil/razkužila so nameščeni na ob vhodu, na hodnikih, v učilnicah in zbornici šole. Na 

več vidnih mestih so izobešene tudi  infografike.  

 

 

4. člen 

(Zračenje in vstop v učilnice) 

Pred začetkom pouka in po zaključku vsake učne ure in med njo učitelj temeljito prezrači učilnico. 

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.  

 

5. člen 

(Oprema učilnic) 

V vsaki učilnici so ob vhodu: 

 - razkužilo za roke in za površine,  

-  papirnate brisačke za enkratno uporabo in koš za odpadke, 

 - infografika z navodili pravilne uporabe mask in  izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. 
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6. člen 

(Čiščenje prostorov) 

V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Površine in predmete, 

ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v sanitarijah ...) se razkuži 

večkrat dnevno. 

 

                                                                                   7. člen 

(Pouk) 

Učitelj na začetku učne ure zabeleži prisotnost dijakov v eAsistent.  

 

8. člen 

(Odmori) 

Med šolskimi odmori učitelj in dijaki temeljito prezračijo učilnico. 

 

 

9. člen 

(Malica) 

Dijaki malico v jedilnici v prostorih ekonomske šole.  
 

 

10. člen 

(Dežurstvo dijakov) 

Dijaki na hodniku ob vhodu vsakodnevno opravljajo naloge dežurstva po vnaprej objavljenem 

razporedu za to določenega strokovnega delavca.  

 

11. člen 

(Dežurstvo učiteljev) 

Razpored dežurnih učiteljev pripravi vodstvo šole, imena dežurnih učiteljev so objavljena na 

oglasnih deskah zbornice in šole, učitelji so o dežurstvu obveščeni po elektronski pošti. Dežurstvo se 

izvaja v šoli in na zunanjih površinah šole. 

Dežurstvo učiteljev se določi za vsak dan posebej in se časovno opredeli. 

Evidenco in časovni razpored izvajanja dežurstva učiteljev vodi ravnateljica. 

Za nemoten vstop in izstop iz šole od 6.45 do 14.15 skrbita tudi čistilka ali hišnik. 

 

12. člen 

(Naloge dežurnih učiteljev) 

Dežurni učitelj: 

- ob nastopu dežurstva preveri prisotnost dežurnega dijaka ter ga opozori na naloge 
dežurnega dijaka, 

- v času prihoda dijakov v šolo pri vhodnih vratih  nadzoruje vstopanje dijakov, 
- sodeluje z dežurnim dijakom, večkrat preveri njegovo delo in mu po potrebi da dodatna 

navodila, 
- skrbi za red na hodnikih, v razredu in sanitarijah, 
- med odmori spremlja vedenje dijakov, 
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- skupaj z razrednikom poskrbi za čiščenje okolice šole, 
- poskrbi za nadomestno dežurstvo in nadzira njegovo izvajanje, 
- opozarja na red, disciplino in čistočo v vseh šolskih prostorih in poskrbi, da dežurni dijaki 

očistijo neposredno okolico šole, 
- v primeru ogrožene varnosti dijakov, zaposlenih ali šolskega premoženja pokliče policijo, 

gasilce, reševalce ali druge strokovne službe, 
- ravnatelju poroča o vseh nepredvidenih dogodkih oz. opažanjih, 
- sodeluje z ravnateljem pri izvajanju dnevnih nalog, 
- v primeru alarma ravna skladno s pravilnikom o požarni varnosti oz. evakuacijskim načrtom, 
- dežurni učitelj na koncu svojega dežurstva podpiše zapisnik, ki ga vodi dežurni dijak, 
- ob koncu dežurstva svoja opažanja in pripombe vpiše v dežurno knjigo. 

 
 

13. člen 

(Sum ali potrjena okužba SARS-CoV-2) 

V primeru suma okužbe ali potrjenega primera okužbe SA RS-CoV-2 pri dijaku ali zaposlenem, 

vključenem v vzgojno-izobraževalni proces v šoli, se bo šola odzivala v skladu z navodili Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje. Priporoča se samotestiranje doma. 

 

 

Obravnaval učiteljski zbor Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto 30. 8. 2022. 

  

                                                                         

Maja Skubic Avsec, 

Ravnateljica 
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