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1. Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor 

 

V šolski prostor poleg šolskih stavb (Dolenjska cesta 20, Ob dolenjski železnici 48, PŠ Rudnik), kjer 

je organiziran pouk v prvem, drugem in tretjem triletju, sodi: 

 na Dolenjski cesti 20: športno igrišče, parkirišča ob šoli in zelenica ob stopnišču;  

 Ob dolenjski železnici 48: športno igrišče, parkirišča pred šolo in ob njej, tlakovana površina 

med parkiriščem in nadhodom; 

 na PŠ Rudnik: športno igrišče, zelenica za šolo in ob njej, parkirišče pred šolo. 

Odgovornost šole na šolskem prostoru je v času, ko je učenec vključen v vzgojno-izobraževalno 

delo. 

 

2. Poslovni čas in uradne ure  

 

Razporeditev pouka, proste dneve ter trajanje in razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi 

minister.  

Poslovni čas zavoda v času pouka je v delovnih dneh na Dolenjski cesti 20 in PŠ Rudnik od 

ponedeljka do petka od 6.30 do 16.30. Poslovni čas zavoda v času pouka je v delovnih dneh Ob 

dolenjski železnici 48 od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00. 

 Uradne ure v tajništvu so od 8.00 do 13.00. 

Delovni čas delavcev šole ureja Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem delovnem 

času. 

 

3. Uporaba šolskih prostorov 

 

Šolska vrata se odprejo ob 6.30. Ob zaključku organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela se na 

Dolenjski cesti 20 in na PŠ Rudnik vrata zaprejo ob 16.30, Ob dolenjski železnici 48 ob 15.00.  

Uporabniki šolskih prostorov so v navedenem času učenci in delavci šole. 

 

Vhodi v šolske stavbe 

 Šolska stavba na Dolenjski cesti 20 ima tri vhode; dva glavna in enega z igrišča. Vse tri 

vhode uporabljajo učenci, delavci šole, starši ter drugi poslovni partnerji šole. Šolska vrata 

glavnih vhodov se odprejo ob 6.30. Vhod z igrišča se odpre ob 7.45. Vhoda z igrišča in 

zgornjega parkirišča se zapreta ob 8.00 (izstop iz stavbe je možen). Glavni vhod na stopnišču 

se zapre ob 16.00. Vhod z igrišča je odprt od 16.00 do 16.30. 

 Ob dolenjski železnici 48 se šolska vrata odprejo ob 6.30 in zaprejo ob 15.00. 

 Na PŠ Rudnik odpre šolska vrata učitelj, ki vodi jutranje varstvo, ob 6.30. Šolska vrata se 

zaprejo po zaključku aktivnosti ob 16.30. 

 

4. Ukrepi za zagotavljanje varnosti 

 

V vseh štirih šolskih stavbah je v času vzgojno-izobraževalnega dela organiziran nadzor, ki 

zagotavlja varnost in preprečuje poškodovanje šolske imovine. 

 

Dežuranje 

V času jutranjega varstva, varstva vozačev in med odmori (na hodnikih in avlah) poteka organizirano 

dežuranje strokovnih delavcev tako, kot je določeno v planu dežuranja. 

 

Jutranje varstvo poteka: 

 na Dolenjski cesti 20: od 6.30 do 7.45, 

 na PŠ Rudnik: od 6.30 do 7.45. 

 Prihod v jutranje varstvo je do 7.30, razen za učence prvih razredov. 
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Varstvo vozačev 

 Na Dolenjski cesti 20: zjutraj se učenci vozači priključijo skupini jutranjega varstva po 

razporedu, po pouku se učenci vozači zberejo v avli v pritličju in gredo v spremstvu 

dežurnega učitelja na šolski avtobus, 

 na PŠ Rudnik: v učilnici številka 2. 

 

Fizični nadzor 

Izvajajo ga: 

 na Dolenjski cesti 20: hišniki, čistilke, dežurni strokovni delavci, kuhar, 

 Ob dolenjski železnici 48: hišnik, čistilka, dežurni strokovni delavci, vodja šolske kuhinje, 

vodja šolske prehrane, 

 na PŠ Rudnik: dežurni strokovni delavci, čistilka, kuharica. 

 

Tehnični nadzor 

Šolske stavbe na Dolenjski cesti 20, Ob dolenjski železnici 48 in PŠ Rudnik so varovane z alarmnim 

sistemom. Alarmni sistem upravljajo določeni delavci šole. 

 

Razpolaganje s ključi 

Ključe vhodnih vrat šolskih stavb imajo pooblaščeni delavci šole na podlagi notranjega akta. 

Imetniki ključev telovadnice na Dolenjski cesti 20 so društva in posamezniki, ki so podpisali 

pogodbo o najemu. 

 

Zagotavljanje varnosti učencev in delavcev šole 

Med vzgojno-izobraževalnim in drugim delom šola zagotovi varnost za učence in delavce šole v 

skladu: 

 s Pravili šolskega reda, 

 z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, 

 s Požarnim redom. 

 

5. Vzdrževanje reda in čistoče 

 

Za red in čistočo smo odgovorni vsi uporabniki šole skladno s Hišnim redom in Pravili šolskega 

reda. Starši ne vstopajo v učilnice, saj tako motijo pouk. 

 

6. Kršitve pravil hišnega reda 

 

Učitelji učencem predstavijo hišni red. Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, ostali 

zaposleni in drugi obiskovalci šole so dolžni hišni red upoštevati.  

 

 

 

 

 

 žig         Olga Kolar, ravnateljica 

      

........................................... 

(podpis) 

 

 

 

 

Učiteljski zbor je potrdil predlog sprememb Hišnega reda dne 23. 05. 2019.                                                

Svet staršev je potrdil predlog sprememb Hišnega reda dne 10. 06. 2019. 

Svet zavoda je potrdil predlog sprememb Hišnega reda dne 14. 06. 2019. 


