
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA  

MURSKA SOBOTA 

Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan 

9000 Murska Sobota 

 

HIŠNI RED  

Pravilnik je izdelan v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah in dodatno opredeljuje samo pravila, ki 

posebej veljajo za  Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota. 

 
 Pouk v šoli in praktični pouk se začenja ob 7.00. 

 Glavni odmor je med 10. 15 in 10. 45 . Ostali odmori trajajo 5 minut. 

 Pouk lahko obiskujejo LE ZDRAVE osebe.  

 Upoštevati je potrebno ZDRAVSTVENE OMEJITVE in HIGIENSKA PRIPOROČILA s 

poudarkom na rednem umivanju oz. razkuževanju rok, vzdrževanju zadostne medosebne razdalje 

vsaj 1,5 do 2 metra, upoštevanju higiene kašlja in kihanja, nedotikanju obraza z nečistimi rokami, 

rednem čiščenju in razkuževanju površin, pogostem zračenju zaprtih prostorov.  

 Dijaki  so v matičnih učilnicah in mirno počakajo profesorja. 

 Dijaki morajo prihajati k pouku redno in točno. V šolo vstopajo skozi glavna šolska vrata. 

 Vsi dijaki so se dolžni na zahtevo zaposlenega delavca identificirati.  

 Za red in nemoten potek skrbita dežurni učitelj in dijak, in  sicer od 7. 00 do 14. 00 ure. 

 Dežurstvo je za dijaka obveznost. Dijak lahko zaradi dežurstva izostane od pouka največ enkrat 

mesečno. Opravlja naloge, ki ne ogrožajo njegove varnosti.  V primeru pisnega preverjanja znanja v 

oddelku dežurnega dijaka obvezno nadomesti drug dijak. 

 Maske so obvezne v vseh prostorih šole.  

Dijaki si lahko masko snamejo le v času malice v šolski jedilnici/razredu oz. izjemoma v času 

malicanja (s seboj prinešene malice) v drugih prostorih šole, v kolikor je zagotovljena medosebna 

razdalja.  

 Maske ni potrebno nositi pri urah športne vzgoje. Natančna navodila v zvezi z nošenjem mask pri 

urah ŠVZ dijakom podajo učitelji športne vzgoje.  

 Dijakom je med odmori in v času pouka  prepovedano odhajati v gostinske lokale. 

 Kajenje v šoli in na šolskem dvorišču je strogo prepovedano.  

 Strogo  prepovedano  je uživanje alkoholnih pijač in posredovanje oz. uživanje mamil. 

 V šoli ni dovoljeno kričanje, divjanje, pretepanje in kakršnokoli razgrajanje. 

 Prepovedano je namerno uničevanje šolske lastnine, pisanje, risanje, lepljenje žvečilnih po zidovih 

in stenah šole ter po klopeh, stolih in drugi opremi. Škodo, ki je povzročena namerno ali iz 



malomarnosti, je storilec oz. njegov skrbnik dolžan poravnati. Če škodo ali povzročitelja škode 

dijaki prikrivajo, odškodnino plačajo vsi dijaki razreda oz. skupine. 

 Sanitarije morate dijaki po uporabi pustiti za seboj čiste in zapreti vodovodne pipe. Odpadki se 

odlagajo v zato pripravljene koše. 

 K pouku strokovnih predmetov – vajam v kabinetu in praktičnemu pouku – prihajajo dijaki 

primerno urejeni.  

 Uporaba mobilnih telefonov je v času pouka prepovedana. 

 Za red in čistočo v razredu odgovarja vsak dijak in učitelj šole. 

 Dežurstvo v razredu opravljata vsak teden dva dijaka, določena po abecednem redu. 

 Njuna naloga je čiščenje table, poročanje profesorju imena odsotnih od  ure, razkuževanje učilnice, 

ko jo razred zapusti in nudenje druge pomoči  (prinašanje in odnašanje učil in učnih pripomočkov) 

ter skrb, da ostali dijaki ne uničujejo učil. 

 Če profesorja ni k pouku, morata dežurna dijaka po preteku desetih minut o tem obvestiti dežurnega 

učitelja oz. tajništvo. 

 Vsak odmor dežurna dijaka prezračita učilnico.  

 Dijake posebej opozarjamo, da se ob zadrževanju na hodniku v času pouka dostojno in kulturno 

obnašajo. 

 V glavnem odmoru je možnost malice v jedilnici šole in v razredih v pritličju šole. Za vrstni red 

prihajanja razredov k malici skrbita dežurna učitelja. 

 Tajništvo šole je za dijake odprto vsak dan med 10. 00 in 12. 30 uro. 

 Dijaki vsakega oddelka v začetku šolskega leta izberejo predsednika oddelčne skupnosti, ki jih 

zastopa tudi v dijaškem šolskem parlamentu in dva predstavnika za parlament. 

 Dijaki v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in 

duševne integritete drugih. 

 Dijaki morajo spoštovati druge in se obnašati v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi 

normami. 

 Dijaki so s svojim vedenjem dolžni prispevati k čistejšemu okolju šole in okolja  nasploh. 

 

Hišni red je namenjen dijakom in smiselno tudi odraslim udeležencem izobraževanja na Srednji zdravstveni 

šoli Murska Sobota od začetka šolskega leta 2021/22 in se bo po potrebi smiselno spreminjal v skladu z 

navodili pristojnih institucij (Vlada, MIZŠ, NIJZ). 

 

Rakičan, 1. 9. 2021            

          Zlatka Lebar, ravnateljica 


