
 
 

H I Š N I  R E D  V  Č A S U  E P I D E M I J E  C O V I D - 1 9  

V času pouka, priprav na maturo in izvedbe programov IO (izobraževanja odraslih), na podlagi Higienskih priporočil, 
ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), z dne 8. 5.2020, velja na Gimnaziji Franca Miklošiča 
Ljutomer v času epidemije COVID-19 naslednji Hišni red: 

V celoti veljajo določila Hišnega reda, ki so del Šolskih pravil, sprejetih 1. 9. 2019 in so javno objavljena na šolski 
spletni strani www.gfml.si. 

Zaradi izredne situacije ob razglasitvi epidemije se obstoječi Hišni red dopolnjuje oz. spreminja v naslednjih točkah: 

1. člen 

− V točki 3, ki se sedaj glasi: Dijaki, udeleženci IO in zaposleni vstopajo in izstopajo iz šole skozi glavni vhod 
posamično. Dijaki ne hodijo v garderobo in se ne preobuvajo, ampak se napotijo v učilnico, ki jim je določena na 
podlagi urnika. Po hodniku se hodi po desni strani. V učilnico se vstopa in izstopa posamično. Dijaki in 
udeleženci IO v učilnici zasedejo prostor določen s sedežnim redom. Celoten čas gibanja po šoli ali po zunanjih 
šolskih površinah, je potrebno vzdrževati primerno medosebno razdaljo najmanj 1,5 m, ter obvezno nositi 
zaščitno masko. 

2. člen 

− V točki 6, ki se sedaj glasi: V času pouka morata na hodniku vladati red in mir. V času malice in med šolskimi 
odmori dijaki praviloma ne zapuščajo učilnice. 

3. člen 

− V točki 7, ki se sedaj glasi: Dijaki imajo malico v času predvidenem po urniku. Malico si dijaki prinesejo sami od 
doma. Malico opravijo v učilnici, v primeru lepega vremena, izjemoma tudi izven šolske zgradbe. Pri malici so 
dolžni upoštevati higienska (umivanje rok, čiščenje mize, …) in varnostna priporočila (medosebna razdalja). 

4. člen 

− V točki 8, ki se sedaj glasi: V učilnico si dijaki lahko prinašajo malico, prigrizke in napitke, v skladu s točko 3. 

5. člen 

− V točki 18, ki se sedaj glasi: Vse osebne elektronske naprave (mobilni telefoni, tablični računalniki, mp3 
predvajalniki, pametne ure …) morajo biti v času pouka izključene in pospravljene v torbi dijaka. Uporaba 
osebnih elektronskih naprav je v učilnicah in telovadnici v času pouka prepovedana, razen z izrecnim 
dovoljenjem učitelja. V primeru kršitve tega pravila dijak napravo izklopi in shrani v torbo, v žep oz. jo odloži na 
rob mize.  

6. člen 

Na podlagi Higienskih priporočil NIJZ dodatno veljajo naslednja pravila:  

− V šolo lahko vstopajo samo zdravi dijaki, udeleženci IO in zaposleni. Dijaki in udeleženci IO morajo pred tem  
predložiti podpisano izjavo: Izjava staršev/dijaka/udeleženca IO pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov za 
zajezitev širjenja COVID-19. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo podpiše sam. 

− V učilnici je priporočeno, da dijaki, udeleženci IO in zaposleni nosijo zaščitne maske, katere lahko v času, ko 
sedijo pri pouku, snamejo. V primeru, da se razdalja med dijaki/udeleženci IO in učitelji zmanjša na manj kot 1,5 
m, si oboji nadenejo maske (pobiranje testov, nalog, …). 

− Dijaki, udeleženci IO in zaposleni si redno umivajo oz. razkužujejo roke, v skladu s priporočili NIJZ. 

− Dijaki, udeleženci IO in zaposleni se pred oz. po pouku in v času odmora ne zadržujejo v skupinah in ohranjajo 
medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra. 

− Dijaki, udeleženci IO in zaposleni posamično uporabljajo sanitarne prostore. 

− Dijaki in udeleženci IO si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.  

− Če dijak, udeleženec IO ali zaposleni zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga izolira v 
namenski prostor ter o tem obvesti ravnatelja in se ga napoti domov. Za pot domov ne uporablja javnega 
prevoza. Če dijak mora počakati starše/skrbnike, počaka v izolaciji. V tem času je potrebno, če je to mogoče, 
nositi zaščitno masko. Uporablja se samo določene sanitarije in umivalnik. Če je potrjena okužba s COVID-19, 
se o tem obvesti ravnatelja. 

Neupoštevanje šolskega in hišnega reda se obravnava kot kršitev po 6. členu Pravilnika o šolskem redu. 

 
Ljutomer, 12. 5. 2020     

    Zvonko Kustec,  

    ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer 
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