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HIŠNI RED Šolskega centra Rogaška Slatina 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS 60/2010) 
ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina sprejema HIŠNI RED Šolskega centra Rogaška 
Slatina. 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(vsebina hišnega reda) 
S Hišnim redom Šolskega centra Rogaška Slatina (v nadaljevanju: hišni red) se določa 
organizacija življenja in dela na Šolskem centru Rogaška Slatina (v nadaljevanju: šola). Ta 
pravila veljajo za vsa področja organizacije šolskega vzgojno-izobraževalnega in drugega dela.  

 
2. člen 

(spoštovanje pravil hišnega reda) 
Dijaki, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati pravila hišnega reda. Zaradi 
nespoštovanja oz. kršenja pravil hišnega reda lahko odgovorni delavci sprožijo postopke za 
izrek ustreznega vzgojnega ukrepa oz. izvedbo sankcije, potrebne za vzpostavitev normalne 
situacije.  

 
II. ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA NA ŠOLI 

3. člen 
(organizacija vzgojno-izobraževalnega dela) 

Pouk je na šoli organiziran enoizmensko in se izvaja v učilnicah in specializiranih učilnicah na 
šoli, v za to namenjenih prostorih Dijaškega doma Šolskega centra Rogaška Slatina (v 
nadaljevanju: dijaški dom), v telovadnici Janina I. osnovne šole Rogaška Slatina in v drugih 
prostorih.  

4. člen 
(trajanje pouka) 

Pouk se začne ob 7.55, izjemoma ob 7.05 in zaključi najkasneje do 16.00. Čas za zajtrk, kosilo 
in večerjo je določen z Domskim redom Dijaškega doma Šolskega centra Rogaška Slatina. 
Dijaki morajo biti v šoli vsaj pet minut pred začetkom pouka.  

 
5. člen 

(obiskovanje pouka) 
Obiskovanje pouka je obvezno in je pravica in dolžnost vsakega dijaka. Enako velja za ure 
nadomeščanj in zaposlitev ter ostalih dejavnosti, ki so del obveznega programa (obvezni del 
OIV). Manjkajoče dijake učitelju, ki vodi dejavnosti, javi reditelj.  

 
6. člen 

(vstop v šolo) 
Vstop v šolo je dovoljen dijakom, ki imajo v tekočem šolskem letu status dijaka Šolskega 
centra Rogaška Slatina, delavcem šole in zunanjim obiskovalcem. Dežurni dijak je dolžan 
zunanjega obiskovalca vljudno sprejeti, ga povprašati po imenu in razlogu obiska ter podatke 
vpisati na dežurni list/zvezek dežurnega dijaka. Obiskovalca nato usmeri k želeni osebi.  
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7. člen 
(varovanje premoženja) 

Vsi dijaki, delavci šole in obiskovalci skrbijo za varstvo šolskega premoženja ter premoženja 
dijakov, delavcev šole in obiskovalcev. Namerna kršitev te določbe se kaznuje v skladu s 
Šolskimi pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov Šolskega centra Rogaška Slatina in se prijavi 
pristojnemu organu. 

8. člen 
(poškodbe inventarja) 

Škodo, ki jo dijak povzroči namerno, iz malomarnosti ali nepazljivosti, mora poravnati ali 
odpraviti. Za škodo, pri kateri storilca ni mogoče ugotoviti oz. je bila povzročena kolektivno, 
nosi odgovornost oddelek oz. skupina dijakov, ki je sodelovala pri nastanku škode. 

 
9. člen 

(premoženje dijakov) 
Dijak naj ne nosi v šolo večjih denarnih vsot in predmetov večje vrednosti, ker šola ne 
odgovarja zanje. 

10. člen 
(način obveščanja dijakov) 

Dijak bo o vseh pomembnih stvareh, ki zadevajo šolsko delo, obveščen z okrožnicami, 
obvestili po ozvočenju ali na oglasni deski ob zbornici in na spletnih straneh šole.  
Razpored nadomeščanj in zaposlitev za naslednji dan je objavljen na oglasni deski ob zbornici 
in na spletnih straneh šole. 

11. člen 
(način sodelovanja s starši) 

Starši imajo pravico do obveščenosti o življenju in delu na šoli. Šola zato organizira 
roditeljske sestanke in govorilne ure, starši pa so preko predstavnika, ki ga izvolijo na 1. 
roditeljskem sestanku, vključeni tudi v delo Sveta staršev in Sveta šole. Konkretne oblike 
sodelovanja s starši in časovni razpored se določijo z Letnim delovnim načrtom šole.  
 

III. PRAVILA VEDENJA DIJAKOV 
12. člen 

(splošni bonton) 
Dijak pozdravi vsakega učitelja, zaposlenega na šoli in obiskovalce. Spoštuje pravice drugih in 
se spoštljivo vede do sošolcev, učiteljev, delavcev šole in obiskovalcev. 

 
13. člen 

(prihod v šolo) 
Ob vstopu v šolske prostore se dijak na ustreznem mestu preobuje v sobne copate. Čevlje in 
vrhnja oblačila odloži v garderobno omarico oz. na prostor za čevlje pod klopjo na hodniku 1. 
nadstropja šole. Dijak v razred vstopi primerno oblečen in obut v copate. Dijak, ki biva v 
dijaškem domu, pride v šolske prostore v sobnih copatih, razen v učilnice praktičnega pouka, 
kjer mora biti obut v obuvalo s tršim podplatom. 

 
14. člen 

(izhod iz šole) 
Med odmori in prostimi urami lahko dijak zapusti šolske prostore. Kakršen koli izhod iz šole 
je dovoljen samo v čevljih. 
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15. člen 
(parkiranje) 

Če se dijak pripelje v šolo z avtomobilom, ga parkira na parkirišču ob Steklarski ulici, vendar 
ne pred šolsko stavbo. Kolo, motorno kolo ali moped dijak parkira ob vhodu v šolo, na 
prostoru, ki je za to določen in označen z ustrezno označbo. Naslanjanje omenjenih 
prevoznih sredstev na šolsko stavbo ni dovoljeno.  

 
16. člen 

(vedenje) 
Dijak se je na šoli dolžan gibati mirno in se dostojno vesti. Psihično, fizično in spolno nasilje je 
strogo prepovedano in po Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah predstavlja najtežjo 
kršitev. Pisanje in risanje po klopeh in zidovih ni dovoljeno. Prepovedano je sedenje na 
okenskih policah.  

17. člen 
(zadrževanje zunaj učilnic) 

Po končanem odmoru mora dijak biti v učilnici (z izjemo tistih učilnic, ki se zaklepajo). 
Zadrževanje zunaj učilnic po zvonjenju ni dovoljeno. Med prosto uro in po končanem pouku 
se dijak zadržuje v šolskem parku, knjižnici ali na hodniku in podestu 2. nadstropja, ki je 
opremljen z mizami in s stoli. Zadrževanje v prostoru za rekreacijo dijaškega doma je mogoče 
le v dogovoru z vzgojiteljem.  
 

18. člen 
(zadrževanje pred zbornico) 

Dijak se pred zbornico praviloma ne zadržuje. V kolikor potrebuje koga od učiteljev, poišče 
dežurnega učitelja in ga poprosi za pomoč.  

 
19. člen 
(malica) 

Dijak praviloma malica v šolski jedilnici. Pri tem lahko torbo odloži pri mizi dežurnega dijaka, 
vendar ne tako, da zapira prehod po hodniku in stopnišču. Dijak tik pred poukom in med 
poukom ne sme prinašati hrane in pijače v učilnice. Malicanje v učilnicah za praktični pouk, 
specializiranih učilnicah in telovadnici je strogo prepovedano.  

 
20. člen 
(čistoča) 

Dijak je dolžan skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole (učilnice, hodniki, stranišča, 
učilnice za praktični pouk), dijaškem domu in v širši okolici šole in dijaškega doma.  

 
21. člen 
(kajenje) 

V šolskih prostorih in na vseh zunanjih šolskih površinah je kajenje prepovedano. 
 

IV. RED IN DISCIPLINA PRI POUKU 
22. člen 

(pozdravljanje) 
Ko učitelj vstopi v razred, mora biti dijak na svojem mestu in pozdraviti učitelja.  
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23. člen 
(sodelovanje pri pouku) 

Med poukom mora biti dijak discipliniran in pazljivo spremljati učiteljevo razlago ter aktivno 
sodelovati v učnem procesu. S sabo mora imeti gradiva in pripomočke za delo, ki jih predvidi 
oz. zahteva nosilec predmeta. 

24. člen 
(oprostitev sodelovanja) 

Dijak je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri pouku na osnovi 
zdravniškega potrdila. O načinu vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve 
sodelovanja pri pouku do 1 meseca se dijak dogovori z učiteljem, ki vodi uro/je nosilec 
predmeta. O načinu vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri 
pouku nad 1 mesecem odloči ravnateljica in o odločitvi obvesti starše. 
 

25. člen 
(zamujanje in predčasno odhajanje) 

Zamujanje in predčasno odhajanje od pouka ni dovoljeno. O obstoju opravičenega razloga za 
zamujanje in/ali predčasno odhajanje od pouka (npr. okoliščine javnega prevoza v šolo in iz 
šole) presodi razrednik na osnovi pisne vloge staršev. Če razrednik dovoli zamujanje in/ali 
predčasno odhajanje od pouka, to zabeleži v pedagoško dokumentacijo. Občasen predčasni 
odhod od pouka lahko dijaku dovoli tudi učitelj, ki vodi uro. 

 
26. člen 

(obveščanje o odsotnosti) 
Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, morajo 
najkasneje v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka o vzroku izostanka obvestiti 
razrednika. Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnjega odstavka, razrednik 
oziroma šola o odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega 
dne odsotnosti. 

27. člen 
(opravičevanje odsotnosti) 

Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti v opravičilu. 
 

28. člen 
(dovoljena in napovedana odsotnost) 

Odsotnost od ure pouka dovoli učitelj, ki uro vodi. Starši, ob njihovem soglasju pa tudi 
športne, kulturne in druge organizacije ali šole, lahko s pisno vlogo zaprosijo za dijakovo 
odsotnost od pouka. Odsotnost do tri dni dovoli razrednik, nad tri dni pa ravnateljica.  

 
29. člen 

(začasna prepoved prisotnosti pri pouku) 
V primeru težjih oz. najtežjih kršitev hišnega reda se lahko dijaku prepove prisotnost pri uri 
pouka oz. prisotnost pri pouku določenega dne. Prisotnost pri uri pouka dijaku lahko 
prepove učitelj, ki uro izvaja, ter ga pospremi na razgovor k ravnateljici ali svetovalni delavki 
oz. pooblaščeni osebi. Po končani uri učitelj, ki je uro izvajal, odda ravnateljici zapisnik o 
kršitvi. Ravnateljica lahko dijaku, ki ogroža življenje ali zdravje drugih, začasno prepove 
prisotnost pri uri pouka oz. pouku določenega dne in o odločitvi obvesti starše.  Ravnateljica 
se z dijakom dogovori o načinu vključitve v vzgojno-izobraževalno delo v času začasne 
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prepovedi prisotnosti pri uri pouka oz. pouku določenega dne, lahko pa starše pozove, da 
dijaka v času prepovedi odpeljejo domov.  
 

30. člen 
(preizkus z alkotestom in/ali testom na opojne substance) 

V šoli je dovoljena stopnja alkohola v krvi 0 mg alkohola/kg krvi. Strokovni delavec, ki sumi, 
da je dijak pod vplivom alkohola in/ali drugih opojnih substanc, o tem obvesti ravnateljico, 
svetovalno službo ali pooblaščeno osebo. Ravnateljica ali pooblaščena oseba lahko v takem 
primeru za ugotovitev dejanskega stanja odredi preizkus z alkotestom in/ali testom na 
opojne substance, ki ga opravi pooblaščena inštitucija ali pooblaščen strokovni delavec, in o 
tem obvesti starše. V primeru, da je dijak pri omenjenem preizkusu  pozitiven, plača preizkus 
sam oz. njegovi starši. V primeru, da dijak odkloni preizkus z alkotestom ali testom na opojne 
substance, ravnateljica ali pooblaščena oseba oz. vodja aktivnosti pokliče starše, da pridejo 
po dijaka. O celotnem postopku se vodi zapisnik, ki je osnova za ukrepanje v skladu s Šolskimi 
pravili o izrekanju vzgojnih ukrepov. 
 

31. člen 
(pravila uporabe mp 3 in osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 

telekomunikacijskim omrežjem) 
Mp 3 in osebne naprave za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem 
morajo med poukom biti izklopljene. Njihova uporaba je med poukom in drugimi vzgojno-
izobraževalnimi oblikami dela strogo prepovedana, razen v primerih, ko jo učitelj zaradi 
potreb vzgojno-izobraževalnega dela dovoli. 

 
32. člen 

(red v učilnici) 
Po končani šolski uri so dijaki dolžni za seboj pospraviti učilnico in urediti mize ter stole. Z 
razporeda na notranji strani vrat učilnice je razviden razpored pouka v učilnici.  
 

V. REDITELJSTVO 
33. člen 

(dolžnosti reditelja) 
Dolžnosti reditelja so:  

 v razred pride prvi, iz njega odide zadnji;  

 ob vstopu v razred pregleda učilnico in ugotovi morebitne poškodbe inventarja, ki jih 
sporoči učitelju;  

 večje poškodbe inventarja reditelj po končani šolski uri v pisni obliki sporoči v 
tajništvo šole;  

 skrbi za red in čistočo v učilnici;  

 še pred prihodom učitelja poskrbi za kredo;  

 obvešča učitelja o odsotnosti dijakov za vsako uro posebej;  

 čisti tablo (tudi ob prihodu v učilnico);  

 prinaša učna in druga sredstva, potrebna za pouk;  

 prezrači učilnico ob odmoru;  

 ob izhodu iz učilnice ugasne luči;  

 deset minut po zvonjenju javi odsotnost učitelja v tajništvo šole, v primeru, da je to 
zaprto, pa dežurnemu učitelju;  
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 opravlja druge naloge po naročilu razrednika, učitelja, dežurnega učitelja ali vodstva 
šole. 

34. člen 
(trajanje rediteljstva) 

Rediteljstvo praviloma traja en teden. Če reditelj ne opravlja svojih dolžnosti, se mu 
rediteljstvo praviloma podaljša za en teden, nato pa razrednik ukrepa v skladu s Šolskimi 
pravili o izreku vzgojnih ukrepov.  
 

VI. VELJAVNOST 
35. člen 

(veljavnost) 
Ta pravila začnejo veljati 1. septembra 2014. Z dnem uveljavitve tega hišnega reda preneha 
veljati Hišni red ŠC Rogaška Slatina, ki je bil sprejet 1. oktobra 2010 in 28. septembra 2007.  
 

Ravnateljica 
Dubravka Berc Prah, prof. 

 
 


