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V zvezi s ponovno delno vzpostavitvijo izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih zavoda v času izvajanja odrejenih
ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) in ODLOKA o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 25/20, 29/20,
65/20 in nadaljnje spremembe) ter glede na smernice Okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka: 6033/2020/15 z dne 8. 5. 2020 in s HIGIENSKIMI priporočili NIJZ za ponovno delo v srednjih šolah v času trajanja epidemije
ravnatelj Gimnazije gimnazija in srednje kemijske šole Ruše po predhodnem mnenju oz. obravnavi učiteljskega zbora, dne
15. 5. 2020 sprejemam:

HIŠNI RED
ZA RAVNANJE DIJAKOV IN DRUGIH OSEB V PROSTORIH ŠOLE, SMISELNO TUDI DIJAŠKEGA
DOMA, TER NA OBMOČJU GSKŠ RUŠE V ČASU TRAJANJA EPIDEMIJE (COVID-19)
Ta HIŠNI RED smiselno dopolnjuje Šolska pravila GSKŠ Ruše: Ne glede na obstoječa Šolska pravila GSKŠ Ruše za
šolsko leto 2019/2020 določam v zvezi s predpisanimi ukrepi za potrebe zajezitve epidemije COVID – 19 pravila
hišnega reda ter ukrepe za ravnanje dijakov, zaposlenih in drugih oseb v času epidemije ali zaradi drugih
izrednih razmer (dalj: izredne razmere). Veljavnost obstoječih Šolskih pravil GSKŠ Ruše za šol. leto 2019/2020
se ohranja.

1. člen
SPLOŠNO
Hišni red določa pravila vedenja dijakov v šoli na šolskih površinah oziroma funkcionalnem
zemljišču šole in povsod, kjer se izvaja učni proces oz. vzgojno izobraževalno delo ter
dejavnost GSKŠ Ruše.
Ta hišni red morajo upoštevati tudi zaposleni v zavodu, starši oziroma skrbniki dijakov, člani
organov šole ter druge osebe, ki se nahajajo na območju šole.
Ta hišni red ja pripravljen za čas epidemije oz. ukrepov za preprečitev COVID-19.

2. člen
ZDRAVSTVENE OMEJITVE
Pouk lahko obiščete le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal oz. drugih sumov ali
znakov okužbe s COVID-19).
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za dijake za vrnitev
v šolo ob ponovnem odprtju - dokument: Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in
dijake v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Iz dokumenta so razvidne
rizične skupine za vstopanje v šolo oz. udeležbo v izobraževalnem procesu in maturi.
Opozarjamo vas, da se omejitve nanašajo tudi na družinske člane oz. osebe v istem
gospodinjstvu dijaka, zato je v takem primeru vrnitev v šolo oz. dijaški dom odsvetovana.
Prosimo vas za proučitev in obveščanje.
Polnoletni dijaki oz. starši mladoletnega dijaka boste morali podati izjavo pred vstopom v
šolo/pristopom k maturi oz. pred vstopom v dijaški dom.
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Dijaki, ki zaradi zdravstvenih omejitev ali drugih opravičljivih razlogov ne boste mogli
prisostvovati pri pouku v šoli to čim prej sporočite razrednikom. Prav tako javite
morebitne težave glede udeležbe na maturi.
Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz.
izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.
Ponovni zagon pouka povečuje tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2. Temu
ustrezno poskušajte zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike
oziroma osebe, ki so vam blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji.
Šolo lahko obišče le zdravi zaposleni. O umiku z delovnega mesta zaradi zdravstvenih
razlogov odloča zdravnik - specialist medicine dela, prometa in športa. Zaposleni so glede
rizičnih skupin oz. zdravstvenih razlogih za umik z delovnega mesta infromirani.
Vse osebe, ki prihajajo v šolo morajo biti zdrave (brez znakov akutne okužbe dihal oz. drugih
znakov ali suma na okužbo s COVID-19).
V primeru okužbe s COVID-19 se postopa skladno z veljavnim protokolom pristojnih
institucij. Obvezno obveščanje šole.

3. člen
OBISKOVANJE ŠOLE
V času epidemije je dovoljen vstop v šolo le:
-

-

dijakinjam in dijakom (dalje: dijaki) zaključnih letnikov ter drugim dijakom, ki jih v
šolo za vključitev v šolsko delo v prostorih šole pozove razrednik za potrebe pomoči
dijaku za uspešen zaključek letnika;
drugim dijakom, staršem ali skrbnikom ali drugim osebam z dovoljenjem šole in v
spremstvu zaposlenih;
delavcem šole;
članom organov šole po predhodni uskladitvi z vodstvom šole;
uradnim osebam, če so za to pooblaščene z zakonom ali odločbo pristojnega sodišča
oziroma če je to neogibno potrebno, da lahko neposredno primejo storilca kaznivega
dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje.

V času epidemije starši oziroma skrbniki ter druge osebe ne smejo vstopati v prostore šole.
Potrebne zadeve praviloma urejajo preko telefona ali drugih komunikacijskih poti.
Prepovedano je skupinsko zadrževanje in druženje na območju GSKŠ Ruše.
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4. člen
PRIHOD IN VSTOPANJE V ŠOLO
Za prihod do šole se priporoča peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz oz. prevoz s
strani staršev (brez združevanja dijakov oz. upoštevanje razdalje in drugih ukrepov). Pri
uporabi javnega prevoza je potrebno upoštevati navodila za izvajalce javnih prevozov.
Šola v času epidemije za potrebe vstopanja in izstopanja dijakov v šolo se praviloma odpre
glavni vhod v šolo (za potrebe vmesnih vstopov oziroma izstopov). Termini odpiranja so
običajni oz. po potrebi.
Pri vhodih bodo času jutranjih številčnejših prihodov dijakov v šolo dežurni učitelji oziroma
drugi delavci šole, ki bodo skrbeli za varen vstop ter upoštevanje vseh ukrepov, pa tudi
preprečili morebiten želen vstop osebam, ki jim ta ni dovoljen.
Med odmori bodo prisotni učitelji oziroma drugi delavci šole skrbeli za izvajanje ukrepov.
Vsi vstopamo v šolski objekt z masko.
Dijaki in vsi ostali v šolski objekt vstopamo posamično, pri tem moramo ohranjati
medosebno razdaljo - 1,5 do 2 metra (tudi v času gibanja po šoli).
Dijaki prihajajo v šolo v skladu z urnikom, ki bo določen za čas izvajanja pouka v času
epidemije. V šolo pridejo najprej 10 minut pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po
koncu pouka. V času mature dijaki prihajajo v šolo v skladu z navodili za maturo.
Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole, dijaškega doma
in v objektih GSKŠ Ruše ni dovoljeno.
Dijaki in vsi zaposleni moramo v času epidemije pri vstopu in izstopu iz šole uporabljati
najkrajšo pot oz. upoštevati morebitne označbe in navodila.
Dežurstvo in nadzor nad izvajanjem ukrepov opravljajo zaposleni prisotni na šoli (učitelji,
drugi).

5. člen
ZAŠČITNI UKREPI
Vsi zaposleni in dijaki v objektu šole nosijo maske.
Za zaposlene se priporoča, da maske nosijo ves čas. Dijaki jo lahko, ko sedijo pri pouku in je
zagotovljena priporočena distanca (najmanj 1,5 metra do 2 metra), odložijo. V primeru, da
se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 do 2 metra, si nadenejo maske (npr. ko
profesor deli teste, …).
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Pred prihodom v šolo in tudi ob prihodu v šolo se morajo dijaki in vsi drugi seznaniti s
pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask (obvestila, plakati, napotki, splet, …); v šoli
bodo za potrebe seznanitve razmeščene infografike ob vhodih, na hodnikih, v učilnicah.
Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikate. Masko je
treba občasno zamenjati.
Pred uporabo - namestitvijo ter po odstranitvi maske si temeljito umijemo in razkužimo
roke, če to ni mogoče pa najmanj temeljito razkužimo roke. Za higieno rok skrbimo tudi
sicer.
Na več mestih šole je dostopno razkužilo.
Po potrebi so na šoli dostopne zaščitne maske za zaposlene in dijake.
Z rokami se ne dotikamo obraza – povečana možnost okužbe.
Pri praktičnem pouku (npr. delo v laboratoriju ali praksa) je potrebna običajna zaščitna
oprema. Dodatno še zaščitna maska in upoštevanja drugih preventivnih ukrepov COVID-19.
Površine razkužujemo.
Računalnik pri učiteljski mizi uporablja le učitelj. Po uporabi se tipkovnica, miška razkuži.
Uporaba drugih računalnikov, še posebej s strani dijakov se izvedel le izjemoma po
posebnem protokolu.

6. člen
V UČILNICI
Po vstopu v šolo se odpravite v predvideno učilnico (najkrajša pot).
V učilnice se usedete na stol pri predvideni mizi (vaše mesto v učilnici) po navodilu učitelja,
ki je v razredu oz. po predvidenem razporedu. V vsaki učilnici, na hodnikih, v avli in v
sanitarijah je možnost razkuževanja rok.
Prehajanje iz učilnice v učilnico ni dovoljeno razen v predvideno učilnico (npr. v primeru nove
maturitetne skupine). Sedežni red v posamezni učilnici ostaja enak - upoštevajte (dijak ima
svojo mizo, stol). Ne premeščajte miz (morajo biti ustrezni razdalji).
Pred začetkom pouka je potrebno prezračiti učilnice.
Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke.
V vsaki učilnici bo ob vhodu oziroma v učilnici:
-

razkužilo in brisačke,
infografika z navodili pravilne uporabe mask in plakat ukrepov za
preprečevanje širjenja koronavirusa (splošnimi higienskimi ukrepi za COVID-19),
predvidoma so v uporabi učilnice z vodo in umivalnikom (milo, brisačke).

HIŠNI RED GSKŠ Ruše – epidemija COVID-19

4

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše
Tel.: ++386(0)2-63-00-800 Fax: ++386(0)2-63-00-801 http://www.gimnazija-ruse.si e-mail: info@gimnazija-ruse.si

Dijaki vse potrebne stike z učitelji oziroma razrednikom opravijo v času dela v učilnici ali
preko dosedanjih komunikacijskih kanalov za potrebe dela odo doma.
Potrebne šolske potrebščine prinesite v skladu z navodili učitelja, ki vas uči. Dijaki si šolskih
potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujete.
Morebitno tiskano učno gradivo dijakom deli in pobira profesor, ki si je pred in po tem umil
ali razkužil roke.
Vrnjene/oddane pisne izdelke naj profesor pred popravljanjem hrani na varnem mestu
(ponovna uporaba – popravljanje glede na preživetje virusa na različnih površinah).
Ravnanje z ostalim gradivom, vključno s knjižničnim gradivom, v času epidemije COVID-19 se
smiselno priredi glede na priporočila stroke (npr. NIJZ).

7. člen
ODMOR, MALICA, ODHOD
Med šolskimi odmori, vključno v času malice, dijaki praviloma ne zapuščajo učilnic. Izjeme iz
utemeljenih razlogov se dogovorijo, odobrijo pri čemer se upošteva ukrepe preprečitve
okužbe s COVID-19.
Po vsaki uri, v času intenzivnega zračenja, in prvih pet minut odmora za malico, dijaki
ob svoji mizi stoje naredijo nekaj razgibalnih oziroma razteznih vaj.
Malico dijaki prinesejo s seboj ali jo naročijo v šoli (bo dostavljena dijakom po posebnem
protokolu).
Pred hranjenjem si dijaki svojo klop (mizo) obrišejo z alkoholnimi robčki ali papirnato
brisačko za enkratno uporabo in razkužilom in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno
uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo.
Dijaki uporabljajo sanitarije v nadstropju, kjer imajo pouk. Pri vstopanju v sanitarije dijaki
ohranjajo medosebno razdaljo. Vrata dijaki odpirajo s komolcem oziroma s pomočjo
papirnate brisačke.
Po končanem pouku dijaki izstopajo iz šole posamično, pri tem stalno ohranjajo medosebno
razdaljo. Zadrževanje v šoli oziroma na območju šole po končanem pouku ni dovoljeno.
V času epidemije uporaba garderobnih omaric praviloma ni dovoljena (le izjemoma). Dijaki
imajo vse svoje stvari v učilnici v kateri imajo določeno šolsko delo. V šolo nosijo le
najnujnejše stvari za šolsko delo.
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8. člen
OBVEŠČANJE
Ohranjamo način obveščanja, ki je bil uveden v času epidemije COVID-19.
Dijaki bodo pred ponovnim prihodom v šolo po e-pošti ter z objavo na spletu ali na
drug preverjen način, obveščeni o organizaciji pouka ter z ukrepi za preprečevanje okužb
oz. npr.:
-

s hišnim redom oz. navodili ter preventivnim ravnanjem,
o učilnicah, v katerih bodo imeli v času uvedenih ukrepov pouk/priprave na maturo,
z informacijami glede mature,
o navodilih za preprečevanje okužbe (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe- zvirusom-sars-cov-2019) in vsebino infografik na to temo (umivanje rok, higiena kašlja
idr.),
ter drugim.

-

Obveščanje dijakov poteka sicer:
-

s strani razrednikov ter učiteljev predmetov (neposredno oziroma preko dosedanjih
komunikacijskih kanalov),
okrožnic ter obvestil na oglasnih deskah,
s strani vodstva šole po e-pošti (eAsistent) in preko spletne strani šole.

Za komunikacijo se priporoča uporaba telefona oz. e-pošte.

9. člen
DRUGI PROSTORI
V času epidemije se v zbornici smejo zadrževati učitelji ali drugi delavci šole ob upoštevanju
vseh ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije. Dijaki v zbornico ne vstopajo.
Tudi v zbornici, kabinetih in drugod je potrebno vzdrževati medosebno razdaljo 1,5 do 2
metra.
V knjižnico je vstop praviloma dovoljen le posamično (praviloma z dovoljenjem
knjižničarke). Dijaki in strokovni delavci, ki si želijo izposoditi knjige to dogovorijo oz.
opravijo po navodilih knjižničarke (upoštevajo se preventivni ukrepi za knjižnice). Knjige
posamično prevzamejo – z upoštevanjem razdalje najmanj 1,5 do 2 metra in nošenja maske.
V tajništvo se v času epidemije vstopa na osnovi dovoljenja oz. poziva, pri tem se upošteva
medosebna razdalja 1,5 do 2 metrov.
Za dijaški dom se pripravi in sprejme dopolnitev pravil bivanja oz. HIŠNI RED za čas ukrepov
preprečitve okužbe s COVID-19. Z navedenim se obvešča uporabnike (dijaki, zaposleni, …).
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10. člen
KONČNE DOLOČBE
Ves čas naj se vzdržuje primerna medosebna razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra). Upošteva se
higiena kašlja, upošteva se pravilno umivanje rok. Prostori se zračijo. V šolo prihajamo le
zdrave osebe. Pravilno uporabljamo zaščitno masko.
Naloga vseh dijakov ter zaposlenih je, da skrbijo za red in upoštevanje vseh ukrepov za
preprečevanje okužb na območju GSKŠ Ruše. Ukrepe se smiselno uporablja tudi izven šole.
Glede na potrebe vodstvo GSKŠ Ruše lahko zavzema dodatna navodila in ukrepe in o
sprejemu le teh obvešča uporabnike.
Ta hišni red prične veljati z dnem sprejema, 15. 5. 2020. Objavi se na spletni strani GSKŠ Ruše
ter se posreduje zaposlenim in dijakom (e-pošta v eAsistentu in objava na šoli).

Ruše, 15. 5. 2020

Ravnatelj GSKŠ Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

Priloga:
-

Pravilna higiena kašlja – inforgrafika,
Nasveti za umivanje rok – infografika,
Pravilna namestitev maske – infografika,
Preprečevanje COVID-19 – infografika.
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