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   HIŠNI RED Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor 
 

1. Pouk se prične ob 800 ,praktični pouk se prične ob 730. Pri gozdarjih se 
prilagajamo vremenu in se zato izvajanje praktičnega pouka izmenjuje s 
teoretičnimi predmeti. Glavna odmora sta dva: pri teoriji od 1025 do 1100, pri 
praksi pa od 945 do 1015. 

2. Dijaki pojedo malico v jedilnici po določenem razporedu. Neprimeren odnos do 
šolske malice in neprimerno vedenje v jedilnici bomo obravnavali kot kršitev. 

3. Dijaki vstopajo v šolo skozi glavna vrata (desno) v šolsko avlo. Ob vstopu v šolo 
in pri gibanju po šoli (avla, stopnišča, hodniki, garderobe) je za VSE obvezno 
razkuževanje rok in obvezna uporaba predpisanih zaščitnih mask. Za gibanje 
po hodnikih šole velja pravilo desne strani v smeri hoje in upoštevanje talnih 
oznak ter izogibanje bližnjim srečanjem. 

4. Dijaki in zaposleni morajo upoštevati splošne sanitarne, varnostne in druge 
predpise ter predpise v zvezi s COVID-19. Zaradi omejevanja in zmanjševanja 
okužb s COVID-om, veljajo odloki in predpisi, ki jih v zvezi s tem sprejema 
vlada Republike Slovenije, na predlog strokovne komisije. Vsi zunanji 
obiskovalci, starejši od 15 let, ki so prisotni v prostorih šole, morajo izpolnjevati 
PCT pogoj. Na šoli je obvezno pravilno nošenje maske (preko nosu), izjeme 
veljajo le iz dokazljivih zdravstvenih razlogov. Dijak, ki ne nosi maske, ne sme 
prisostvovati pri pouku ali se zadrževati v šoli. Učitelj je lahko brez maske le v 
primeru, če predava za stekleno oz. pleksi pregrado. 

5. Ob ponedeljkih, sredah in petkih bo potekalo samotestiranje dijakov na šoli:  
 pri prvi uri po urniku /s poukom se tisto uro prične 15 min kasneje/, pod 
nadzorom učiteljev. Ne testirajo se le dijaki, ki dokažejo veljavni pct pogoj. 
V primeru pozitivnega testa, dijak obvesti starše in si organizira prevoz domov 
/ne uporablja javnega prevoza/. Na odhod iz šole počaka v prostoru za 
izolacijo /jedilnica učiteljev/, kjer je na voljo tudi WC. Rezultate potrditvenega 
pcr testa sporoči tudi v šolo. 

6. Uporaba dvigala ni dovoljena. Izjema so dijaki, ki jim iz upravičenih razlogov 
ravnatelj to dovoli (invalidi, poškodovanci …), ključ dobijo v tajništvu. 

7. Ura pouka traja 45 minut. Med poukom smejo dijaki zapustiti razred samo z 
učiteljevim dovoljenjem. V tem primeru dijak ne sme motiti miru in reda na šoli. 

8. Zadrževanje pred zbornico je dovoljeno le v izjemnih primerih. Vse informacije, 
ki se nanašajo na pedagoško delo, dobijo dijaki pri pouku, od uradne osebe 
oz. preko e-Asistenta. 

9. Če učitelja pet minut po zvonjenju ni v razred, reditelj to sporoči v zbornico oz. 
tajništvo šole. Reditelja vsako uro poimensko javita učitelju manjkajoče dijake. 
Dijaki spremljajo obvestila na e-Asistentu glede sprememb urnika: suplence, 
zamenjava učilnic, ipd. 

10. V prostorih šole morajo biti dijaki obuti v šolske copate. V copatih so lahko tudi 
na prostoru, ki je pri izhodu iz šolske jedilnice, vendar to velja samo ob suhem 
vremenu. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v športnih copatih. V 



delavnicah morajo biti dijaki obuti v cestne čevlje. Dijaki se preobujejo v 
garderobah pri vhodu v šolo. Do ureditve garderob morajo dijaki obutev hraniti 
v za to namenjenih vrečkah. 

11. Garderobne omarice: dijaki sami skrbijo za red in čistočo v svojih garderobnih 
omaricah. Priporočamo, da v njej ne puščajo osebnih predmetov. Prav tako 
priporočamo, da vrednejših predmetov ne nosijo v šolo. Dijak zaklepa 
dodeljeno garderobno omarico s svojo obešanko. Garderobe se razkužujejo 
enkrat dnevno. 

12. Za red in čistočo v učilnici je odgovorna celotna oddelčna skupnost, 
neposredno odgovorna pa sta reditelja in predsednik razreda. Razrednik 
določi dijaka, ki sta zadolžena za razkuževanje razreda, po končani uri. Če 
pride v učilnici do poškodb, morajo dijaki o tem obvestiti učitelja, ki poučuje 
tisto uro. Za nastalo škodo v učilnici odgovarja tisti oddelek, ki je bil pred 
obvestilom učitelju nazadnje v tej učilnici. Učitelj nastalo škodo vpiše v za to 
določen zvezek in o tem obvesti ravnatelja. 

13. Vsak dijak mora poskrbeti za čistočo po uporabi šolskega stranišča in si umiti 
roke, preden ga zapusti. Za svoje zdravje dijaki poskrbijo tudi z rednim 
umivanjem rok, predvsem pred jedjo. 

14. Zbornica je zaklenjena. Dijakom vstop v zbornico ni dovoljen. Vstop v tajništvo, 
računovodstvo in k pedagoginji je dovoljen v času uradnih ur. 

15. V šoli ni dovoljeno kričanje, divjanje, pretepanje in kakršno koli razgrajanje. 
Prepovedano je namerno uničevanje šolske lastnine, pisanje, risanje, lepljenje 
žvečilnih po zidovih in stenah šole, po klopeh, stolih in drugi opremi. Škodo, ki 
je povzročena namerno ali iz malomarnosti, je storilec oz. njegov skrbnik 
dolžan poravnati oz. popraviti. Dijaki so s svojim ravnanjem dolžni prispevati k 
čistejšemu okolju šole. 

16. Nadzor in informiranje v šoli izvajata tudi dežurni učitelj in dežurni dijak. 
Zunanji obiskovalci morajo svoj prihod najaviti dežurnemu dijaku, ki jih vpiše 
na dežurni list, kjer se podpišejo. Hkrati preveri izpolnjevanje PCT pogoja z 
aplikacijo na šolskem mobilnem telefonu. Zunanji obiskovalci nimajo pravice 
vstopa v učilnice, razen v spremstvu uradne osebe šole (ravnatelja, 
pomočnice, pedagoginje, učitelja).  

17. V šolskih delavnicah opravljajo dežurstvo učitelji praktičnega pouka, ki skrbijo 
za red in čistočo na hodnikih, prav tako poskrbijo za red v času malice med 
945 in 1015. Dijaki, ki imajo praktični pouk, smejo delavnice zapuščati le z 
učiteljevim dovoljenjem in se ne smejo zadrževati na hodnikih. 

18. Informiranje dijakov je omogočeno preko oglasne deske v avli šole, preko 
šolskega radia, pisnih okrožnic, e-Asistenta in osebno preko učiteljev. 
Veljavne so samo okrožnice, ki so opremljene z žigom šole in s podpisom 
uradne osebe šole. 

19. Snemanje, fotografiranje s prenosnimi telefoni ali drugimi pripomočki ter 
kakršno koli dajanje podatkov na medmrežje brez dovoljenja je prepovedano 
in bo obravnavano kot težji prekršek. 

20. V šolskih prostorih in na šolskih površinah je kajenje, uživanje in preprodaja 
drugih opojnih sredstev prepovedana. Slednje se kaznuje kot najtežja kršitev. 

21. V primeru, da se dijaki v odmorih in prostih urah nahajajo izven učilnic, sami 
poskrbijo za varovanje svoje lastnine. V nujnih primerih lahko večje vsote 
denarja ali druge vredne predmete shranijo v tajništvu šole. V nasprotnem 
primeru šola ob odtujitvi (kraji) ne prevzema odgovornosti. 



22. Ko gre za najtežje kršitve šolskega reda in za ogrožanje varnosti drugih dijakov 
in zaposlenih na šoli (posedovanje eksplozivnih in pirotehničnih sredstev, 
posedovanje hladnega orožja …), se izvede pregled šolskih garderobnih 
omaric, lahko pa tudi pregled šolskih torb ob soglasju dijaka. Postopek 
pregleda je naslednji: učitelj ali kdorkoli od zaposlenih na šoli, ki je omenjeno 
kršitev zaznal, o tem obvesti vodstvo šole; pregled šolske torbe in garderobne 
omarice se opravi v navzočnosti dijaka, učitelja ali vodstva šole, o pregledu 
učitelj ali vodstvo šole napiše zapisnik, ki ga podpišejo vsi navzoči. 

23. Določila hišnega reda se smiselno uporabljajo tudi v času strokovnih ekskurzij 
in pri drugih oblikah rednega izobraževalnega dela zunaj šole. Brez 
ravnateljeve vednosti in njegovega dovoljenja v šolskih prostorih ni mogoče 
izvajati nobene dejavnosti. 

24. Ob vstopu v šolo morajo dijaki obvezno izklopiti mobilne telefone. Uporaba 
prenosnega telefona v učilnicah (teorije in prakse) velja za kršitev in bo 
sankcionirana. Učitelj določa način shrambe prenosnega telefona med 
poukom oz. dovoli uporabo le-tega. 

25. Pri praksi morajo dijaki dosledno upoštevati pravila varstva pri delu in navodila 
učitelja v zvezi z varstvom in delom. 

26. V tajništvu šole so uradne ure med 800 in 1300. V pisarne vstopajo dijaki 
posamično. 

27. Med odmori je dijakom je prepovedano zadrževanje v Gostišču Bor. 
Zadrževanje dijaka v omenjenem gostišču bo ustrezno sankcionirano. 

 

Datum:  11. 11. 2021 

 

 

                                                                                                                                     Aleš Hus, ravnatelj 


