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HIŠNI RED 

 

OŠ Frana Roša je na podlagi 31. a člena Zakona o osnovni šoli oblikovala hišni red, s 

katerim se urejajo vprašanja, pomembna za življenje na šoli. Določi se območje šole in 

površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporaba šolskega prostora 

in organizacija nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter 

drugo. 

Hišni red OŠ Frana Roša zajema: 

1. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, 
2. poslovni čas in uradne ure, 
3. uporabo šolskega prostora, 
4. ukrepe za zagotavljanje varnosti: 

a) organizacija nadzora in varnosti, 
b) vzdrževanje reda in čistoče. 

 

1. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 

Vzgojno-izobraževalno delo OŠ Frana Roša se izvaja v prostorih OŠ Frana Roša (v 

zgradbi in na zunanjih šolskih površinah). Občasno se lahko vzgojno-izobraževalno delo 

odvija tudi na drugih lokacijah (šola v naravi, dnevi dejavnosti, ekskurzije …). Učenci in 

delavci šole morajo v tem primeru upoštevati Pravila šolskega reda. 

Poleg šolske zgradbe sodijo v območje šole še: 

 šolsko dvorišče: atrij, ploščad pred upravo do tlakovane ceste nad gozdičkom na J 
strani, zelenice na J in V strani do poti nad naseljem privatnih hiš, zelenice nad 
telovadnico do Travniške ulice na J in do nasada smrek na V; 

 ograjeno otroško igrišče ob stavbi na SZ strani; 
 parkirišče z ozkim pasom zelenice na S strani; 
 športna igrišča na V in S strani. 
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2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
 

POSLOVNI ČAS 

Šola posluje pet dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka od 6.15 do 16.10. V tem 

času so organizirani jutranje varstvo, redni pouk, podaljšano bivanje, popoldanske 

dejavnosti v organizaciji šole (izbirni predmeti in interesne dejavnosti).  

Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov šolskih prostorov potekajo po pouku, 

glede na urnik, do 20.30. 

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile ali drugi izjemni dogodki) odredi, 

da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug, z zakonom 

določen dela prost dan. 

 

URADNE URE 

Uradne ure tajništva in svetovalne službe so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. 

Uradne ure so vsak delovni dan od 9.30 do 11.30 in od 13.00 do 14.00. 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje 

s starši, in sicer na skupnih in individualnih govorilnih urah, roditeljskih sestankih ter po 

dogovoru drugih oblikah dela s starši, kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole. 

Z urnikom govorilnih ur in roditeljskih sestankov posameznih učiteljev starše seznanimo 

na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru in z objavo na spletni strani šole.  

Ravnatelj sprejme stranke v času popoldanskih govorilnih ur oziroma po predhodni najavi, 

brez najave le v nujnih primerih. 

Uradne ure so objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega 

prostora. V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na 

organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov. Vsakič so uradne ure objavljene na 

spletu in na vratih glavnega vhoda v šolo. 

Vzgojno-izobraževalno delo v šoli poteka v skladu s šolskim koledarjem, ki je sestavni del 

letnega delovnega načrta šole, s katerim so seznanjeni vsi strokovni delavci šole, učenci 

in starši (publikacija, spletna stran šole). 
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Pouk se praviloma prične ob 8.20. V času pred poukom, ob 7.30, se lahko izvajajo 

dopolnilni in dodatni pouk ter druge z urnikom usklajene dejavnosti, ki jih ni mogoče 

razporediti drugače. 

 

3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA 

Za učence od 1. do 5. razreda se izvaja razredni način dela v matičnih učilnicah, le pouk 

športa poteka v telovadnici. Pouk za učence predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) 

poteka v učilnicah, kot je določeno z urnikom.  

Vsak oddelek ima določeno svojo matično učilnico, ki je namenjena pouku, uram 

oddelčne skupnosti in srečanjem s starši. Za urejenost matične učilnice je zadolžen 

oddelek skupaj z razrednikom. Matične učilnice so označene (oddelek, razrednik). Na 

vratih učilnic na predmetni stopnji so razvidni urniki uporabnikov učilnic. 

Učilnice od 1. do 5. razreda zjutraj odklepajo razredniki oz. učitelji in jih po pouku 

zaklenejo, če v njih ne poteka PB. Učilnice za predmetni pouk pred vsako uro pouka 

odklene in po uri zaklene učitelj. Učitelji so dolžni poskrbeti, da so učilnice odklenjene 

pravočasno za točen pričetek šolske ure. 

Časovni red pouka in odmorov se določi z letnim delovnim načrtom šole. S časovnim 

potekom učnih ur se seznanijo učenci prvi dan pouka v novem šolskem letu. Če se 

dejavnosti časovno drugače organizirajo (dnevi dejavnosti, ekskurzije …), se s časovnim 

potekom le-teh pravočasno obvesti učence in njihove starše. 

V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenim na šoli, razen v primerih, ko so s strani 

strokovnih delavcev ali vodstva šole povabljeni kot zunanji sodelavci oziroma v času 

govorilnih ur, roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši in širšo 

okolico. V šoli se lahko zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku z dovoljenjem 

vodstva šole. Šolski prostor lahko uporabljajo tudi najemniki prostorov pod pogojem, da 

se za uporabo šolskega prostora dogovorijo z vodstvom šole. Vsi zunanji uporabniki 

šolskih prostorov so dolžni spoštovati in upoštevati dogovore hišnega reda. Zunanji 

uporabniki šolske telovadnice so dolžni pospraviti športne rekvizite, zapirati vodo, ugašati 

luči, pospraviti stvari, ki jih prinašajo s seboj. Vsako narejeno ali opaženo škodo so dolžni 

pisno sporočiti v tajništvo šole. 
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4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 
 

Glavni vhod v šolo se odpre ob 6.55, vhod je zaradi dela zobne ambulante in uporabnikov 

šolske telovadnice odprt tudi v popoldanskem času. Steklena vrata, ki omogočajo dostop 

do učilnic in upravnih prostorov, odklene dežurni učitelj ali učenec ob 8.05. Učitelj, ki vodi 

dejavnost pred to uro, sam odklene in omogoči vstop svojim učencem. Po končanem 

vzgojno-izobraževalnem delu so zaklenjena steklena vrata, ki omogočajo dostop do 

učilnic in upravnih prostorov. Za to poskrbijo čistilke. 

Vhod pri 1. razredih je odprt za prvošolce v jutranjem varstvu od 6.15 do 8.20 ter od 11.50 

do 16.10. Ta vhod je namenjen izključno učencem od 1. do 4. razreda in njihovim staršem 

v času prihajanja in odhajanja otrok, govorilnih ur ter učiteljem. Vhod v času izvajanja 

vzgojno-izobraževalnih programov odklepajo in zaklepajo učiteljice 1. razredov. Zunanji 

vhod k 1. razredom zjutraj odklene učitelj JV. Dežurni učitelj prevzame mlajše učence, ki 

izjemoma prihajajo v šolo pred 8.05, in z njimi počaka v odprti učilnici v medioteki. Glavni 

vhod zvečer zapirajo čistilke ali druga pooblaščena oseba.   

Upravni vhod je odklenjen od 7.00 do 8.00 in je namenjen izključno delavcem šole.  

Vhod pri kuhinji in skladišču orodja praviloma uporabljajo izvajalci programov in dostava. 

Prehod v skladišču orodja je dovoljen učencem v času zbiralnih akcij papirja pod 

nadzorom delavca šole. Oba vhoda sta zaklenjena. 

Učenci praviloma prihajajo v šolo peš. Prometne razmere na dohodih v šolo kličejo k 

posebni varnosti, zato je vožnja s kolesi odsvetovana, na kar so opozorjeni tako učenci 

kot starši. V izjemnih primerih na prošnjo staršev je dovoljen prihod s kolesom, a za 

varnost koles šola ne odgovarja.  

Učenci vrednejših predmetov in denarja ne prinašajo v šolo. Šola za krajo le-teh ne 

odgovarja. 

Spremstvo otrok izven šolskega prostora je predpisano z normativi in se izvaja od začetka 

do konca dejavnosti.  

a) ORGANIZACIJA NADZORA IN VARNOSTI 
 

V času, ko je šola zaprta, varuje objekt podjetje Prosignal. Okolica šole je pod video 

nadzorom, ki ga izvaja isto podjetje. 
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b) VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
 

Higiena in čiščenje šolskih prostorov se vzdržujeta v skladu s predpisi HACCP. Za red in 

čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. V 

šolskih prostorih in območju šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in ostalih 

drog ter uporaba pirotehničnih sredstev v času pouka in drugih dejavnosti, tudi v izvedbi 

zunanjih sodelavcev ali najemnikov prostorov. 

Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena varnost učencev in ostalih 

uporabnikov, čistoča in urejenost ter namembnost uporabe. 

Režim delovanja šole in izvajanja higiensko – varnostnih ukrepov v času nalezljivih 

bolezni je določen v Prilogi A tega hišnega reda. 

 

1. december 2021    

Nataša Gajšek Ključarič, 

ravnateljica 
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PRILOGA A 

Hišni red v obdobju nevarnosti zaradi covida-19 

HIŠNI RED 

od 1. 9. 2021 dalje v OBDOBJU NEVARNOSTI ZARADI OKUŽBE S COVIDOM-19 

(pouk po modelu B) 

PRIPOROČILA IN NAVODILA UČENCEM, ZAPOSLENIM IN OBISKOVALCEM ŠOLE 

Model B za osnovne šole (B-OŠ) velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli, pri čemer 
veljajo določene omejitve in prilagoditve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega 
režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, 
izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno 
evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje 
interesnih dejavnosti, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti. 

Učence, starše, delavce šole in obiskovalce se ob uveljavitvi B-modela pred prihodom v 
šolo obvesti o organizaciji pouka in ukrepih za preprečevanje okužbe po e-pošti oz. na 
spletni strani šole. 

PREDSTAVITEV SPLOŠNIH HIGIENSKIH UKREPOV IN NAVODIL, KI VELJAJO NA 
ŠOLI 

Za zaščito tako učencev kot delavcev šole pred okužbo s covidom-19 je potrebno izvajati 
vse splošne higienske ukrepe: 

 V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci, zaposleni in obiskovalci (brez znakov 
akutne okužbe dihal). Vsi upoštevajo predpisani protokol šole. 

 Starši v šolo ne vstopajo oz. vstopajo le izjemoma (govorilne ure, predstavitev IP 
učencev…) ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

 Ob vstopu v šolo so nameščeni razkužilniki, kjer si vsi, ki vstopajo v šolo, razkužijo 
roke. 

 Material, ki ga dostavljajo servisne službe, prevzemajo delavci šole ob vhodih v 
šolo. 

 V prostorih šole (hodniki, sanitarije, …) uporabljajo maske učitelji in preostale 
odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani 
NIJZ. 

https://www.vegova.si/hisni-red-v-obdobju-nevarnosti-zaradi-covida-19/
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 Tako uredba kot tudi odlok pristojnih organov določata samotestiranje učencev 
s hitrim antigenskim testom. Učenci osnovne šole obvezno izvajajo testiranje s 
testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega 
programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-
izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Učencu 
pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali 
zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega 
zavarovanja. 

 Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev, ki svoj prihod predhodno najavijo. 
Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore šole in so starejše 
od 15 let. Ob vstopu v šolo in ves čas, ko so na šoli, morajo nositi zaščitno masko.  

Učenci vstopajo v šolo po naslednjem razporedu: 

* vhod razredna stopnja  * vhod predmetna stopnja 

2. r. in 3. a ob 8.05   5. a, 6. a in 6. b ob 8.05  

3. b in 4. a ob 8.10   5. b, 8. a in 7. a ob 8.10  

3. c in 4. b ob 8.15   7. b in 9. r. ob 8.15 

V kolikor imajo učenci pred pričetkom pouka ob 8.20 izbirne predmete, RaP ali dopolnilni 

oziroma dodatni pouk, pridejo v šolo ob 7.25. Učenci se držijo navodil strokovnih 

delavcev, ki so prisotni pri vhodu v šolo in garderobnih prostorih. Ves čas prihoda v šolo 

in v šoli je potrebno poskrbeti za zagotavljanje fizične distance. Za prevzem učencev, ki 

iz šole ne odhajajo domov sami, na vhodu razredne stopnje poskrbi strokovni delavec 

šole, ki otroka preda staršem. 

 Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in 
nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnati 
robček po vsaki uporabi odvrzite med odpadke in si nato umijte roke z milom in 
vodo. 

 Pomemben je pravilen način nošenja in snemanja maske. Pred njeno uporabo in 
po odstranitvi si temeljito umijte ali razkužite roke. Maska mora segati od korena 
nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikajte. Masko je treba občasno 
zamenjati. 

 Zaprte prostore je treba večkrat temeljito prezračiti (na stežaj odprite okna in vrata 
na vsakih 20 minut in naredite prepih oz. jih odprite na začetku in koncu ure). Okna 
naj odpira in zapira samo ena oseba. Ker se bodo prostori pogosto zračili, naj bodo 
učenci in učitelji primerno oblečeni. 
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 Pouk za posamezne oddelke v največji možni meri poteka v matičnih učilnicah, 
tako da se učenci različnih oddelkov med seboj čim manj mešajo. 

 V vsaki učilnici je na vidnem mestu na razpolago razkužilo za roke in za 
razkuževanje površin, ob umivalniku pa milo, brisače za enkratno uporabo in koš 
za odpadke. 

 V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, ki jih uporabljajo učenci 
različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine potrebno prostor 
obvezno prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo učenci različnih 
oddelkov, si morajo obvezno razkužiti ali umiti roke. Za izvedbo pouka v takih 
prostorih je pripravljen poseben protokol uporabe prostora, opreme, orodja in 
materiala. 

 Pouk športne vzgoje poteka v telovadnici, brez mešanja skupin učencev različnih 
oddelkov, v skladu z možnostmi pa se čim več izvaja na prostem. V šolski 
telovadnici velja poseben protokol, s katerim učitelji seznanijo učence: Če se le da, 
naj vzdržujejo medsebojno razdaljo najmanj 1,5–2 metra. Ob vstopu v prostor naj 
si razkužijo ali umijejo roke. Maska med aktivnostjo ni potrebna, učitelji pa naj jo 
nosijo. Upošteva naj se higiena kašlja in kihanja. Prostor je treba večkrat temeljito 
prezračiti. Če je le mogoče, naj se športne dejavnosti izvajajo na prostem. 
Poskrbeti je potrebno tudi za sprotno razkuževanje prostorov, rekvizitov in orodja. 

 Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne 
izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO 
to naredi učitelj/-ica.  

 Med 5-minutnimi odmori naj učenci po nepotrebnem ne zapuščajo razreda. 
Zadrževanje v skupinah izven matičnih učilnic (npr. na hodnikih, v knjižnici) oz. 
druženje izven šolske stavbe (npr. na šolskem dvorišču, igrišču, parkirišču, pred 
vhodom v šolo) ni dovoljeno. Učenci naj po nepotrebnem ne prehajajo iz ene 
učilnice v drugo. 

 Učenci malicajo v razredu. Pred zaužitjem obroka jim klop razkuži učitelj oz. si jo 
sami razkužijo, potem pa naj si naredijo pogrinjek s papirnato brisačko. Roke naj 
si umijejo oz. razkužijo. 

 Na stranišče učenci odhajajo posamično, tudi med učno uro, da ne prihaja med 
odmorom do prevelike gneče v sanitarijah.  

 Po končanem pouku oz. dejavnostih učenci iz šole odhajajo pod nadzorom 
strokovnega delavca, pri tem pa ohranjajo primerno medsebojno razdaljo (1,5– 2 
metra). Zadrževanje v skupinah oz. druženje z učenci iz drugih razredov pred šolo 
ni dovoljeno. 

 Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob 
upoštevanju vseh higienskih ukrepov (samo učenci istega oddelka, zadostna 
medsebojna razdalja, maske). Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v 
okviru istega oddelka ali pa na daljavo. 
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 Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na 
destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin 
učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. 

 Delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upošteva higienske ukrepe za 
preprečevanje širjenja virusa (poseben protokol). 

 Govorilne ure za starše in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oz. po 
telefonu ali prek videopovezav. Le izjemoma so lahko ta srečanja organizirana v 
šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. 

 Tudi sestanki zaposlenih, ko zaradi omejenosti prostora ni mogoče vzdrževati 
primerne medsebojne razdalje, potekajo na daljavo. Če so organizirani v živo (ne 
na daljavo), morajo udeleženci upoštevati priporočila glede medsebojne razdalje 
in uporabe mask ter druge higienske ukrepe. 

  

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA UČENCA ALI DELAVCA ŠOLE S SIMPTOMI 
COVIDA-19 V ŠOLI 

 Če otrok zboli v šoli, razrednik ali tajnica TAKOJ obvesti starše. Učenca se odpelje 
v izolacijo  - govorilnico šole (v upravnih prostorih), kjer pod nadzorom dežurnega 
učitelja ali informatorja počaka na prihod staršev (v tem času nosi masko, če je le 
to možno). Uporablja samo določene sanitarije in umivalnik. Starši so dolžni 
učenca prevzeti čimprej. 

 Če je pri učencu nato potrjena okužba, starši o tem obvestijo ravnateljico šole. Šola 
o tem obvesti NIJZ. 

 O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z epidemiologom 
območne enote NIJZ. 
 

 Če na delovnem mestu zboli učitelj ali drug delavec šole in ima vročino in znake 
akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega 
zdravnika. Če je okužen s covidom-19, o tem obvesti šolo, ta pa NIJZ. 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec, učitelj oz. drug delavec šole, se 
temeljito očisti, dezinficira in prezrači. 

 


