
 

PRAVILA HIŠNEGA REDA 

 

Osnova je šolski red, ki se navezuje na pravila centralne šole in obeh POŠ. 

V nadaljevanju so zapisane posebnosti, ki veljajo za podružnično osnovno 

šolo Sv. Florijan. 

 

Območje šole 

Šolsko območje je omejeno z žično mrežo. Na igrišču se učenci zadržujejo le 

pod vodstvom učiteljev. Varen dostop do šole omogoča pločnik med šolo in 

cesto, vhod v šolo pa je od ceste ločen z zaščitno ograjo. Zunaj območja se 

učenci v času bivanja v šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je 

dovoljeno le v spremstvu učiteljev. 

 

Nadzor objekta 

Vhod v šolo bo v dopoldanskem času od 8.20 do 13.30 zaklenjen. Vstop v šolo v 

tem času (med 8.20 in 13.30) bo mogoč le po predhodni telefonski najavi odrasli 

osebi na številko 03/5827-166. Prosimo, da se ob najavi predstavite in poveste, 

kam želite, nato vam bo nekdo od zaposlenih prišel odklenit vrata. Z omenjenim 

ukrepom želimo zagotoviti varnost v času bivanja v šoli. 

V času izvajanja pouka in drugih dejavnosti, določenih v LDNŠ, skrbimo za 

varnost objekta vsi zaposleni. Šolska stavba je, kadar je prazna, zaklenjena, okna 

zaprta.  

 

Sanitarije 

Dečki in deklice uporabljate stranišči v prvem nadstropju. V sanitarnih prostorih 

se ne zadržujete po nepotrebnem. Vstopate s skupnega hodnika: dečki obvezno v 

desno stranišče, namenjeno vam, v sredini je stranišče za zaposlene, deklice pa v 

stranišče na levi strani. Po vsaki uporabi stranišča si temeljito umijte roke s toplo 

vodo in milom, očistite za sabo umivalnik. S toaletnim papirjem in papirnatimi 

brisačami ravnamo varčno.   

 

 

 

Šolska klima 

V medsebojnem sporazumevanju uporabljate le kulturne izraze, do 

sogovornikov se vedete vljudno. K pouku in dejavnostim prihajate pravočasno, 

redno pišete domače naloge in prinašate šolske potrebščine.  

V pritličju so v dveh igralnicah otroci od prvega do petega leta starosti, nekateri 

že od pol šestih zjutraj, zato se v garderobi tiho preobujete v copate in umirjeno 

odidete po stopnicah v učilnico. Ob srečanju vljudno pozdravite učitelje, 

vzgojiteljice in druge odrasle osebe. Zaradi varnosti malčkov dosledno zapirajte 



za seboj vhodna vrata in notranja vrata na hodnik; do otrok iz vrtca se vedite 

obzirno.  

Skrbite za urejenost garderobe, šolskih prostorov in šolske okolice. 

Tekanje, kričanje in prerivanje v šoli ni dovoljeno; za kakršno koli nasilje na šoli 

ni prostora in zanj ni opravičila.  

Skrbite za kulturno uživanje hrane, čisto mizo po zaužitem obroku, osebno 

čistočo in urejen videz. 

Ob vsaki priložnosti uporabite primerno besedo: hvala, prosim, oprosti. 

Cenite delo sošolcev in delavcev šole, spoštujte drug drugega, sprejemajte 

drugačnost. 

 

Red za vozače šolskega avtobusa  

Vozači pred poukom in po njem ne smete zapuščati šolskega prostora. Zjutraj, 

takoj po prihodu, pridete v učilnico JV. Prav tako ne smete zapustiti šolskih 

prostorov do odhoda avtobusa, le tako lahko namreč poskrbimo za vašo varnost.  

 

Odjava šolske prehrane 

Starši dnevno odjavite posamezni obrok malice in/ali kosila do 8. ure na 

telefonsko številko 03/5827-166 ali osebno; v nasprotnem primeru ga kljub 

subvenciji plačate.  

Z otrokom boste starši vnaprej izbirali med štirimi ponujenimi meniji za kosilo. 

Tekoče jedilnike si boste lahko ogledali na šolski spletni strani  

(www.iios-rogaska.com), hkrati pa se bodo izpisali tudi v programu Lo.Polis, ko 

boste neposredno izbirali med dnevnimi meniji.  

Če boste izbor menija za naslednji teden opravili do srede do 24.00 ure v 

tekočem tednu, bo upoštevan izbrani meni, sicer bo otroku avtomatsko 

dodeljen prvi meni. 

 
 


