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HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA 

PRAVILA HIŠNEGA REDA - SPLOŠNO 

• K pouku naj učenci prihajajo pravočasno in naj s hrupom ne motijo pouka, ki poteka v učilnicah. 
• Zadržujejo naj se na hodniku, kjer so posebej za njih pripravljene klopi in obešalniki za oblačila. 
• Vstop v učilnice je dovoljen samo v šolskih copatih. 
• V zgradbo ni dovoljen vstop z rolerji, rolko, kotalkami . . .  
• Učenci naj pred poukom izklopijo mobilne telefone, med poukom je prepovedana uporaba 

mobilnih telefonov, tablic, itd. 
• Denarja in vrednih predmetov naj učenci ne nosijo v šolo oziroma ne puščajo na hodnikih. 
• Uničevanje šolskega inventarja ter povzročanje škode na šolski zgradbi in njeni neposredni 

okolici je strogo prepovedano. 
• Učenci morajo skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in v njeni bližnji okolici. 
• Kljub aktivnostim za povečano varnost učencev opozarjamo na previdnost pri vstopanju v 

zgradbo iz smeri športne dvorane. 

HIGIENSKA PRIPOROČILA 

• Obvezna uporaba mask za vse zunanje obiskovalce. 
• Nošenje mask za učence in zaposlene v šoli  ni več obvezno za ves čas izvajanja vzgojno -

izobraževalnega programa. 
• V šoli so lahko prisotne samo zdrave osebe. 
• Umivanje in razkuževanje rok. 
• Higiena kihanja in kašlja. 
• Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. 
• Obvezno čiščenje in razkuževanje površin in prezračevanje prostorov. 
• Potrebno je strogo upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih. 
• Priporočamo redno spremljanje in upoštevanje navodil NIJZ - povezava do strani NIJZ . . . TUKAJ. 

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole 
obvesti starše in se ga napoti domov. Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v 
izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene 
sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo 
ravnatelja šole. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak 
posameznik. 

Slovenske Konjice, 7.3.2022                                                                               Branimir Klevže, ravnatelj 
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