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HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE ANTONA BEZENŠKA 

FRANKOLOVO 
št.: 007-1/2021-1 

1. Območje šole 

Območje šole zajema vse prostore v zgradbi, parkirno površino za šolo, površine z 
igrali, igrišče v parku in pot do njega. 
 

2. Poslovni čas   

Poslovni čas šole: od 6.00 do 21.00. 
 

Jutranji prevozi 6.40 – 8.00 

Jutranje varstvo za učence 1. 
razreda 

 6.00 - 8.15 

Jutranje varstvo vozačev   7.00 - 8.15 

Začetek pouka 8.20 

Uradne ure v tajništvu  Ponedeljek-petek 7.30 – 9.30  

Uradne ure svetovalne službe Ponedeljek-petek 8.00 – 11.00 

Uradne ure ravnateljice Ponedeljek-petek 12.00 – 13.00 

Uradne ure šolske knjižnice  Torek-petek 11.30 – 14.00 

Podaljšano bivanje  11.50 – 16.00 

Popoldansko varstvo vozačev 12.45 – 14.30 

Popoldanski prevozi 13.10 – 14.40 

3. Uporaba šolskega prostora  

 

 Učenci prvega triletja in njihovi spremljevalci vstopajo skozi vhod 1. triade, 
ki je odprt od 6.00 do 8.15 in od 13.00 do 16.00.  

 
 Učenci drugega in tretjega triletja vstopajo skozi glavni vhod, ki je zaprt med 

8.20 in 13.00 (pri vhodnih vratih je zvonec). V garderobi je dežurni delavec 
– informator,  od 7.00 do 15.00. 

 
 V popoldanskem času je uporaba telovadnice namenjena tudi zunanjim 

uporabnikom, ki vstopajo skozi glavni vhod, ki je odprt do 21. ure. 
 

4. Ukrepi za zagotavljanje varnosti, organizacija nadzora, 
vzdrževanje reda in čistoče 

 Učenci praviloma prihajajo v šolo 5-10 minut pred začetkom pouka, v garderobi 
odložijo obleko in se preobujejo v šolske copate. 

 Svojo garderobo hranijo učenci v omaricah oz. v garderobi. Za njeno urejenost 
skrbijo učenci sami.  
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 Učenci vozači, po prihodu v šolo, odidejo v varstvo. 
 Od 7.30 do 14.45 ure se vrši dopoldanski pouk po urniku.  
 Učenci so dolžni obiskovati pouk in ostale oblike dejavnosti razširjenega 

programa, v katere so se prijavili in ki jih šola organizira v skladu z Zakonom o 
osnovni šoli. Evidenco prisotnosti učencev pri pouku, jutranjem varstvu, 
podaljšanem bivanju vodijo učitelji, zadolženi za te dejavnosti. 

 Med šolskimi urami učenci praviloma ne odhajajo iz učilnic. 
 V primeru, da se učenec slabo počuti, o tem obvesti učitelja oz. razrednika. 

Razrednik obvesti starše in se dogovori, da pridejo otroka iskat v šolo. Če iz 
utemeljenih razlogov razrednik ne more obvestiti staršev, stori to šolska 
svetovalna delavka ali ravnatelj oziroma tajnica na prošnjo naštetih. 

 V izjemnih primerih lahko učenec odide z območja šole le z dovoljenjem 
razrednika, ali učitelja, ki vodi dejavnost, če na podlagi predhodnega obvestila 
staršev presodi, ali bo odhod dovolil. 

 Vsi učenci malicajo v jedilnici – po točno določenem časovnem razporedu. Za 
malico imajo najmanj 15 minut odmora, ki sicer traja 20 minut.  

 Učenci, ki niso vključeni v delo interesnih dejavnosti in v druge aktivnosti, ki se 
vršijo pod nadzorstvom učiteljev, se po pouku ne smejo zadrževati v območju 
šole. 

 Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, odmorih, malice 
ali drugih dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, učilnicah, knjižnici, jedilnici, 
garderobah in v drugih prostorih šole poskrbijo vsi zaposleni. 

 
Vsi, ki vstopajo v šolske prostore, morajo upoštevati  SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT 
ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI 
BOLEZNIMI IN PROTOKOL ZA ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19. 
 

5. Ostala določila 

 
DRUGO 
Učenci  ne prinašajo v šolo predmetov, ki niso namenjeni vzgojno-izobraževalnemu 
delu.  
V šoli ni dovoljena prodaja knjig in drugih predmetov brez dovoljenja vodstva 
šole. 
Za namerno in iz malomarnosti povzročeno škodo na šolskem območju, plačajo 
povzročitelji škodo. 
Šola ne zagotavlja varovanje prevoznih sredstev (koles, motorjev, avtomobilov) in 
drugih dražjih predmetov. 
 
INFORMIRANJE 
Šola o raznih aktivnostih informira učence in starše z okrožnicami, obvestili v beležkah 
in obvestili na oglasnih deskah v garderobah v pritličju ter na spletu. 
 
ZAKLJUČEK  
Kršitve hišnega reda se obravnavajo v skladu s Zakonom o osnovni šoli. S tem hišnim 
redom se razveljavi hišni red, sprejet 01. 09. 2021. 
 
PRILOGA 
Priloga k  temu Hišnemu redu je SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE 
MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Z NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI IN PROTOKOLI ZA 
ZAGOTOVITEV DELA V ČASU COVID-19. 
 
Frankolovo, 01. 09. 2021       Ravnateljica, Marjana Šoš  


