
ŠOLSKI RED 
 
Navezuje se na pravila šolskega reda centralne šole. 
 
SPLOŠNI UKREPI 
 
Izjave 
V podpis jih dajemo staršem po potrebi in presoji, ko je nujno, da so seznanjeni in 
soglašajo s predlaganimi pravili. 
 
Ukrepi za zagotavljanje varnosti  

Zaradi zagotavljanja varnosti v času bivanja v šoli so vhodi v šolo zaklenjeni od 8.00 

do 13.00. V tem času bo vstop v šolo mogoč le, če boste poklicali na telefon 03 582 

42 01. Po pogovoru vam bo vhodna vrata odklenila odrasla oseba. 

 
Ukrepi za preprečevanje širjenja viroz 
Večkrat dnevno si temeljito umijemo roke z milom in vodo (20 s), zlasti še pred obroki 
in po uporabi sanitarij. Čiste suhe roke razkužimo še z majhno količino razkužila. Pri 
kihanju in kašljanju uporabljajmo papirnate robčke za enkratno uporabo, ki jih takoj 
po uporabi odvrzite v koš za komunalne odpadke. 
 
Ukrepi za preprečevanje širjenja naglavnih uši 
Starši redno pregledujte otrokom lasišče in v primeru pojava uši ustrezno ukrepajte. 
O tem obvestite razrednika, da lahko obvesti starše o pojavu in pravilnem ukrepanju.  
 
Prepoved rabe pirotehničnih sredstev v šoli in zunaj nje  
Prepovedano je prinašanje pirotehničnih sredstev (petarde, rakete…) v šolo. Njihova 
raba je strogo prepovedana. 
 
Prinašanje nevarnih predmetov (noži, vžigalniki ipd.) v šolo je strogo prepovedano, 
saj s tem ogrožate svoje zdravje in varnost ter varnost drugih. O zaseženih predmetih 
bomo obvestili tudi policijo. 
 
Odgovornost za učence v času organiziranih dejavnosti v šoli 
V času organiziranih dejavnosti učencev v šoli prevzemamo odgovornost za učence 
strokovni delavci. Pri vzpostavljanju reda pomagajo tudi ostali delavci šole. V tem 
času učenci ne smejo zapuščati šole in šolskega okoliša brez soglasja obeh staršev, 
ki morate vsako spremembo ustno ali pisno sporočiti tisti odgovorni osebi, ki izvaja 
organizirano dejavnost. V primeru, da pride do neupoštevanja tega pravila, mora 
izvajalec o dogodku nemudoma obvestiti ravnateljico. 
 
Varna raba svetovnega spleta 
Pri uporabi spletnih strani in klepetalnic, ko nenadzorovano dajete svoje podatke ali 
celo fotografije, bodite posebej pazljivi in se o tem predhodno pogovorite s svojimi 
starši, saj na vas prežijo različne nevarnosti, zlorabe ali morda celo spolna 
nadlegovanja mnogih nepridipravov, ki komaj čakajo, da dobijo vaše podatke. Vse, 
kar morate vedeti o internetu in kako ga uporabljati varno in odgovorno, poiščite na 
www.safe.si. 
 



Odsotnost od pouka in odjava/prijava obrokov šolske prehrane 
Vsako odsotnost učenca od pouka je potrebno sporočiti razredniku do 8.00 na 
telefon 03 582 42 01. Če starši šolskega obroka pravočasno ne odjavite, plačate 
polno ceno. Če ima učenec subvencionirano malico in/ali kosilo in zaradi bolezni 
oziroma izrednih okoliščin starši niste mogli pravočasno odjaviti obroka, ima otrok 
pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti od pouka. Če subvencioniranih obrokov 
prehrane ne odjavite tudi v naslednjih dneh, plačate od drugega dneva odsotnosti 
otroka polno ceno obrokov. 
Odsotnost učenca od pouka za več dni dovoljujemo na šoli le izjemoma. Odsotnost 
do tri dni odobri razrednik. Če želite daljšo, strjeno odsotnost, morate vlogo vsaj 14 
dni pred želenim datumom nasloviti na ravnateljico šole. 
 
Nadzor objekta 
Objekt je zavarovan s protivlomnim sistemom, ki ga nadzoruje Prosignal in opravlja 
tudi nadzor ponoči. V času pouka skrbimo za varnost vsi zaposleni, še posebej 
dežurni učitelji in dežurni učenci. 
 
Skrb za varnost v času rekreativnih odmorov 
V času odmorov ste na šolskem igrišču. Določeni učenci, ki skrbite za čistost šolske 
okolice, se lahko gibate tudi po šolskih zelenicah - do žive meje in ceste.   
Med odmori morajo učenci skrbeti za osebno varnost in varnost drugih prisotnih 
udeležencev. Navzoči učitelji se razporedijo na mesta, kjer lahko znotraj vidnega 
polja izvajajo popoln nadzor nad dogajanjem. 
 
Območje šole  
Šolsko območje je ograjeno z živo mejo, ob cesti pa z lesenimi količki. Zunaj območja 
se učenci v času bivanja v šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je 
dovoljeno le v spremstvu učitelja, oz. vzgojiteljice. 
 
 
RED NA ŠOLI 
 
Za red in disciplino na šoli so odgovorni odrasli, vsi učitelji, posebej dežurni učitelji. 
 
Prezračevanje in urejenost učilnic, hodnikov in avle 
Za red in čistočo v razredu pri pouku so odgovorni razredni reditelji in vsak učenec. 
Učenci skrbijo, da je učilnica čista in prijetna. Razredna reditelja med odmori in po 
pouku pobrišeta tablo, prezračita učilnico ter ugasneta luči. 
 
Sanitarije  
V sanitarijah se ne zadržujemo po nepotrebnem, ne uničujemo predmetov, skrbimo 
za čistočo in osebno higieno ter varčujemo s toaletnim papirjem in brisačami. 
 
Vnaprejšnja izbira ene izmed glavnih jedi za  kosilo 
Od 1. 9. 2014 je možna vnaprejšnja izbira glavne jedi za kosilo preko spletnega 
portala Lo.Polis, kamor lahko vstopite z osebnim uporabniškim imenom in geslom. 
Tekoče jedilnike  si  lahko ogledate na šolski spletni strani (www.iios-rogaska.com), 
hkrati pa se izpišejo tudi v programu Lo.Polis, ko neposredno izbirate med glavnimi 
jedmi. Če boste izbor glavne jedi za naslednji teden opravili do srede do 24.00 ure v 



tekočem tednu, bo izbor upoštevan, sicer bo otroku avtomatsko dodeljena prva 
glavna jed.  
Odgovornost za dodeljeno uporabniško ime in geslo prevzamete starši. V primeru, da 
pozabite ali izgubite podatke, pojdite na portal Lo.Polis, izberite meni Pozabljeno 
geslo, kjer vnesete vaš e-naslov, na katerega boste prejeli vaše uporabniško ime in 
geslo. 
 
Lastnina  
Učenci sami skrbite za osebne predmete. V šolo ne prinašamo dragih stvari. Če 
najdete predmet, za katerega sklepate, da je izgubljen, ga predate učiteljem. 
 
POUK, ODMORI IN STROKOVNE EKSKURZIJE 
 
Ker so izvajane vsebine enodnevnih in večdnevnih ekskurzij in CŠOD sestavni del 
vsebin Letnega delovnega načrta šole in so zato obvezne, se pričakuje od učencev 
primerno vedenje. To pomeni, da imajo s seboj vse potrebne pripomočke, da zbrano 
poslušajo in pozorno opazujejo ter si zapišejo vse potrebne podatke za boljše 
razumevanje in kakovostno znanje ter upoštevajo vsa dogovorjena pravila. 
 
Kulturna šolska klima  
V medsebojni komunikaciji uporabljamo le kulturne izraze. Raba neprimernih ali celo 
grobih besed ni dovoljena. Žvečilni gumi v šoli ni dovoljen, še zlasti ne pri uri športne 
vzgoje. K pouku prihajamo točno, redno prinašamo šolske potrebščine in pišemo 
domače naloge. V garderobi se preobujemo v copate. Zaradi povečane skrbi za 
varnost učencev v šoli in tudi higienskih pogojev morate imeti učenci šolske copate z 
nedrsečim podplatom. 
Vrednostne predmete in večje vsote denarja puščamo doma. V času pouka se učenci 
v spremstvu učiteljev zadržujejo v šolskih prostorih ali na dvorišču in igrišču. Skrbimo 
za urejenost garderob, šole in šolske okolice. Na šoli ni dovoljeno tekanje, prerivanje 
in kričanje; za nasilje ni opravičila. Poskrbimo za kulturno uživanje hrane, osebno 
higieno in urejen videz. Vedno pozdravimo, se zahvalimo, opravičimo. Cenimo delo 
sošolcev in delavcev na šoli, spoštujemo drugačnost in se trudimo razumeti drug 
drugega. 
 
Pravila vedenja pri učnih urah 
Pri pouku je potrebno osredotočeno sodelovati, pri pogovoru dvigovati roko, ne 
segati v besedo učitelja ali sošolcev. Potrebno je zagotavljati delovni oziroma 
ustvarjalni mir, saj le tako dosežemo najučinkovitejše znanje. 
 
 ODGOVORNOST STARŠEV DO SVOJIH OTROK 
 
Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah je prisotnost staršev obvezna. Na 
enodnevnih šolskih dejavnostih, kot so dan šole, vseslovenske akcije (Ulice otrokom, 
Šport špas ipd.), proslave je prisotnost staršev pričakovana, a ne obvezna. Staršem 
so vrata šole vedno odprta, njihova prisotnost pa vselej dobrodošla. 
 
Opravičevanje izostankov 
Za opravičevanje izostankov učencev od pouka športa uporabljamo enoten obrazec: 
Zdravniško potrdilo (DZS, obr. 8,25). 



Opravičila izostankov od šolskega pouka nad 5 dni piše osebni učenčev zdravnik. Do 
pet dni opravičujejo izostanke od šolskega pouka starši ali skrbniki.  
 
JAVNI RED 
 
Prevozi z avtobusi in minibusom  
Po Zakonu o osnovni šoli (Ul. RS, št.63/06) ima učenec pravico do brezplačnega 
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec 
pa ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega 
prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni 
organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na 
poti v šolo in to oceno pisno posreduje šoli. Zato šola v sodelovanju z Občino 
Rogaška Slatina organizira prevoze z avtobusom ali z minibusom za učence, ki so do 
prevoza upravičeni. 
 
Spremstvo otrok 
Otroci prvega razreda osnovne šole morajo imeti spremstvo polnoletne osebe. 
Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, ki jih starši za to pisno 
pooblastijo, pooblastilo pa oddajo razredniku. 
Rumene rutice so obvezne za učence 1. in 2. razredov. 
Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi 
poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. 
 
Pravila vedenja v avtobusu in minibusu 
Pri vstopu v avtobus je potnik dolžan pokazati vozniku kresničko. Kresnička je 
veljavna v dneh šolskega pouka. Za vožnjo z minibusom učenci kresničke ne 
potrebujejo. 
Potnik ne sme onesnažiti vozila namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru je 
dolžan povrniti prevozniku škodo za čiščenje. Potnik je dolžan povrniti škodo, če jo je 
povzročil prevozniku v avtobusu/minibusu namenoma. 
Nedopustno je kakršnokoli neprimerno besedno ali nebesedno nasilje nad ostalimi 
potniki ali voznikom. 
 
Vozači ne smete pred in po pouku zapuščati šolskega prostora  
Vsi vozači zjutraj ob prihodu takoj odidete v šolo. Šolskega prostora sami ne smete 
zapuščati do odhoda avtobusov in minibusa. Le na ta način lahko zagotovimo 
varnost vozačev. 
 
Upoštevanje navodil na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah, tekmovanjih in 
v CŠOD 
Starši ste obveščeni o načrtovani enodnevni ali večdnevni ekskurziji pred odhodom. 
V ta namen podpišete za vašega otroka izjavo o udeležbi na ekskurziji. 
Na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah morajo učenci upoštevati navodila 
spremljajočih učiteljev in hkrati vsa navodila vzgojiteljev v CŠOD.  
 
KRŠITVE VSEH ZGORAJ ZAPISANIH PRAVIL 
Kakršnokoli kršitev zapisanega bomo na šoli obravnavali individualno, takoj in z 
vsemi vpletenimi v dogodek. Ob kršitvah, za katere bomo strokovno presodili, da se 
štejejo kot hujše kršitve, bomo obvezno sodelovali s starši.  
 


