
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR 
Zolajeva ulica 12, Maribor 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 
2010) in pridobljenega mnenja učiteljskega zbora, sveta staršev in dijaške skupnosti, je direktor 
Tehniškega šolskega centra Maribor sprejel naslednja 
 

ŠOLSKA PRAVILA 
 

Šolska pravila TŠC Maribor urejajo naslednja področja: 

 
1. Hišni red 
2. Splošna pravila vedenja v šoli  
3. Dežurstvo strokovnih delavcev in dijakov  
4. Hranjenje garderobe in varovanje osebne lastnine  
5. Informiranje dijakov  
6. Zdravje in varnost dijakov  
7. Način sodelovanja s starši  
8. Naročanje in odjava malice  
9. Evidentiranje malice  
10. Vzgojni ukrepi 
11. Alternativni ukrepi 
12.  druga pravila v skladu s pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah  
13. Začasna prepoved prisotnosti pri pouku  
14. Strokovne ekskurzije  
15. Statusi dijakov  
16. Pravila ravnanja šole ob pojavu nasilja in ob poškodbi dijaka  
17. Merila in postopki za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad  
18. Hišni red šolskih delavnic  
19. Prihod in odhod od praktičnega pouka  
20. Obveznosti povezane z varnostjo in zdravjem pri delu  
21. Ravnanje v primeru nesreče  
22. Dolžnosti na učnem (delovnem) mestu  
23. Dežurstvo učiteljev in dijakov v šolskih delavnicah  
24. Končne določbe  
 

HIŠNI RED 
 

Šolsko poslopje z vsem inventarjem in pohištvom je skupna last, zato mora vsak ravnati z njim tako, 
da bo čim dlje služilo svojemu namenu.  
 
Za zagotavljanje nemotenega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli so delavci in dijaki (mladina in 
odrasli) dolžni izvajati in spoštovati naslednja določila: 
 
 za varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo skrbimo vsi zaposleni in dijaki. V času, ko ni pouka, 

skrbi za varnost objekta podjetje Sintal. Pooblaščeni sodelavec Sintala lahko pri zaposlenih ali 
dijaku opravi preizkus alkoholiziranosti, če za to obstaja utemeljeni sum. 

 Vhod v šolo se odpre ob 6. uri. 
 Med poukom v zgradbi šole dežurajo dijaki in učitelji. Za red skrbi varnostnik - informator. 
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 Dijaki vstopajo in izstopajo samo skozi glavna vrata. Zadrževanje dijakov pred vhodom v šolo ni 
dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno zadrževanje dijakov pred severnim vhodom v šolo, pred 
vhodom v telovadnico, na transportni poti za dostavo hrane v jedilnico in v območju skladišča 
plina. 

 Parkiranje je dijakom dovoljeno na parkirišču nasproti delavnic. 
 Dijaki so dolžni upoštevati navodila in zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu ter izvajati 

varnostne ukrepe. 
 Dijaki so za samovoljno aktiviranje alarmne naprave ter gasilnih aparatov kazensko in materialno 

odgovorni. 
 Dijaki morajo varčevati z vodo in električno energijo ter varovati vodovodne in elektroinštalacijske 

naprave. Luči v učilnicah in na hodnikih naj svetijo le, če je to potrebno. 
 Odsotnosti profesorjev se urejajo z nadomeščanji (suplencami), ki so objavljene na oglasni tabli in 

so enakovredne rednemu pouku. 
 Vstop v zbornico dijakom ni dovoljen. V tajništvo in računovodstvo lahko dijaki prihajajo le v času 

uradnih ur. 
 Potrdila o vpisu izdajajo razredniki, v primeru razrednikove odsotnosti pa lahko tako potrdilo izda 

drugi učitelj, ki dijaka poučuje, izjemoma se potrdila izdajajo v tajništvu.  
 Učitelji so dijakom na voljo v času govorilnih ur, drugi zaposleni pa v času uradnih ur, ki so 

objavljene na oglasnih tablah in na vratih pisarn. 
 Šolska knjižnica ima poseben urnik, objavljen ob začetku šolskega leta. 
 

SPLOŠNA PRAVILA VEDENJA V ŠOLI 
 
Splošna pravila določa Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah. Dodajamo nekaj poudarkov in 
posebnosti: 
 
 razporeditev pouka, odmorov in malice je za vse oddelke določena s prostorskim razporedom in z 

urnikom. 
 Med šolsko uro je dolžnost dijaka, da zbrano sledi pouku in ne moti sošolcev ali učitelja. 
 Dijaki prihajajo k pouku pravočasno in primerno opremljeni (s pripomočki, ki jih za posamezni 

predmet predpišejo učitelji). Dijaki brez primerne opreme ne morejo aktivno sodelovati pri pouku, 
ovirajo izobraževalno delo in s tem kršijo pravila o šolskem redu. Od dijaka, ki je pri pouku brez 
primernih pripomočkov, sme učitelj, če presodi, da je v dobro dijaka ali celotnega oddelka, 
zahtevati da zapusti pouk, to svojo odločitev pa vpiše v dnevnik med opombe. Tovrstna kršitev se 
šteje za neopravičen izostanek od pouka in ima za posledico disciplinsko obravnavo kršitelja. 

 Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov dovoli zamujanje ali 
predčasno odhajanje od pouka. 

 Mobilni telefoni in druge naprave, ki motijo normalen potek izobraževalnega procesa, morajo biti 
med poukom izklopljene. Uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 
telekomunikacijskim omrežjem med poukom ni dovoljena. 

 Snemanje pri pouku brez vednosti učitelja ni dovoljeno. 
 Med odmori so učilnice zaklenjene. Odmori so namenjeni pripravi na naslednjo šolsko uro, glavna 

odmora pa malici. Malicanje v razredih ni dovoljeno. 
 Med odmori in prostimi urami ni dovoljeno odhajanje v trgovine ali lokale in vožnja z avtomobili 

ali drugimi prevoznimi sredstvi. V tem času naj se dijaki zadržujejo v jedilnici ali knjižnici in ne 
motijo pouka. 

 Za čistočo in red na hodnikih skrbijo vsi dijaki in delavci šole. Med poukom mora biti na hodnikih 
tišina. 

 V šolskih prostorih in pred vhodi v šolo je kajenje prepovedano. 
 V telovadnici morajo prisotni nositi športno opremo in copate, ki ne puščajo sledi. 
 Na ekskurzijah, športnih dnevih, prireditvah in drugih organiziranih dejavnostih morajo dijaki 

upoštevati in izpolnjevati navodila vodij oziroma učiteljev spremljevalcev. 
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 Dijakom ni dovoljeno odpirati velikih oken v učilnicah in hodnikih, se sklanjati skozi odprta okna, 
metati odpadkov skozi okna, se igrati z žaluzijami ter početi vse drugo, kar moti okolico oz. videz 
zgradb. 

 

DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV IN DIJAKOV 
 
Vsak strokovni delavec je dolžan dežurati po razporedu, ki ga določi ravnatelj. Seznam dežurnih 
učiteljev in dežurnih oddelkov je objavljen na oglasni deski. Dežurni učitelji v glavnem odmoru 
dežurajo v avli šole, po hodnikih, v jedilnici in pred šolo. Skrbijo za red in primerno vedenje dijakov, 
posebno pozornost pa namenjajo preprečevanju nasilnega obnašanja in kajenja dijakov v šoli in pred 
njo. V nujnih primerih dežurni učitelj pokliče policijo na telefonsko številko 113. 
 
Dežurstvo je ena izmed dolžnosti dijakov, ki ga opravljajo vsi dijaki po vnaprej pripravljenem 
razporedu. Dežurstvo se opravlja v avli pri vhodu v šolo vsak dan od 7:30 do 14:35 ure. V času 
dežurstva dijak ne sme zapuščati dežurnega mesta, razen za opravljanje svojih nalog. V primeru 
ocenjevanja znanja odgovorni učitelj določi zamenjavo.  
 
Naloge dežurnih dijakov:  
 usmerjanje obiskovalcev šole, 
 skrb za red in primerno obnašanje dijakov,  
 druge naloge, ki jih določi dežurni učitelj, 
 obveščanje dežurnega učitelja ali ravnatelja o neprimernem vedenju dijakov ali obiskovalcev. 
 
Za red in čistočo v učilnicah in na šoli skrbijo vsi dijaki. 
 
Zadolžitve reditelja: 
 vzdrževanje reda in čistoče v učilnici, sporočanje odsotnosti dijakov od pouka, 
 po preteku 5 minut od pričetka ure sporoča odsotnost učitelja pomočniku ravnatelja oz. v 

tajništvo šole, 
 skrb za čisto tablo, pisalo in prenos avdiovizualnih sredstev oz. učil (po naročilu učitelja), 
 skrbi za ureditev in čistočo v učilnici po odhodu dijakov (pobrane smeti, poravnane mize, stoli, 

obrisana tabla, shranjena učna sredstva itd.), za prezračevanje učilnice (odpirajo se le spodnja 
okna), 

 povzročeno škodo mora javiti pomočniku ravnatelja, v tajništvo šole oziroma dežurnemu učitelju. 
 
Dijaki materialno odgovarjajo za šolske prostore, pohištvo in učna sredstva, ki jih uporabljajo. Nastalo 
škodo poravna storilec sam. Če dijak povzroči škodo namerno, iz objestnosti, malomarnosti ipd., je 
tudi disciplinsko odgovoren. Če se za nastalo škodo v učilnici ne odkrije povzročitelja, zanjo odgovarja 
reditelj (disciplinsko in materialno). 
 

HRANJENJE GARDEROBE IN VAROVANJE OSEBNE LASTNINE 
 
Dijaki hranijo svojo garderobo na obešalnikih v učilnicah ter v garderobnih omaricah. Za varnost 
svojih osebnih stvari (oblačil, denarja, mobilnih telefonov, nakita, šolskih potrebščin ipd.) skrbijo 
dijaki sami. 
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INFORMIRANJE DIJAKOV 
 
Ob začetku šolskega leta so dijaki in starši seznanjeni s šolskimi pravili. Vsa pravila so dostopna na 
spletni strani TŠC Maribor. 
 
Razredniki prve razredne ure posvetijo seznanjanju dijakov z organizacijo dela v šoli, s pravilniki, 
hišnim redom in z drugimi potrebnimi informacijami. Za obveščanje dijakov o vseh aktualnostih se 
uporabljajo okrožnice, TV ekran v avli šole, oglasne table in spletna stran. 
 

ZDRAVJE IN VARNOST DIJAKOV 
 
Šola skrbi za varnost in zdravje dijakov z upoštevanjem normativov, standardov in drugih predpisov, 
ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Od dijakov se zahteva upoštevanje teh določil in uporaba 
ustrezne opreme pri praktičnem pouku, športni vzgoji in drugih dejavnostih. 
 
Šola varuje dijake pred nadlegovanjem, trpinčenjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so 
v nasprotju z zakonom in s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih namerno 
poniževali drugi dijaki, delavci šole ali druge osebe, ki vstopajo v šolske prostore. 
 
Ukrepi, s katerimi šola skrbi za varstvo in zdravje dijakov, so preventivni: opozarjanje in lastni zgled 
učiteljev pri rednem pouku, razrednih urah in drugih aktivnostih ter neposredno odvračanje in 
preprečevanje morebitnega zaznavanja škodljivih pojavov. Sistematični preventivni pregledi so 
namenjeni aktivnemu zdravstvenemu nadzoru, odkrivanju zdravstvenih težav ter svetovanju šolskim 
otrokom in mladini. Obsegajo oceno telesnega razvoja in hranjenosti, ugotavljanje telesnega in 
duševnega zdravja ter negativnih socialnih dejavnikov, odkrivanje nezdravih življenjskih navad, 
tveganega vedenja in zlorabe drog. Svojo pravico in dolžnost dijaki uveljavljajo v izbrani šolski 
ambulanti. 
 
Posvetovalnica za mlade je namenjena vsem mladim, ki imajo kakršnekoli težave v šoli, doma, z 
vrstniki ali med seboj in ne vedo, s kom bi se pogovorili. V posvetovalnico za mlade, ki je na 
Vošnjakovi 4 (IV. nadstropje), lahko pridejo brez zdravstvene izkaznice od ponedeljka do petka od 7. 
do 18. ure. 
 

NAČIN SODELOVANJA S STARŠI 
 
Osnovna naloga dijakov je redno obiskovanje pouka. Vsaka odsotnost se vpiše v dokumentacijo. 
Razrednik tedensko pregleda izostanke in ustrezno ukrepa. Najkasneje v treh delovnih dneh od 
prvega dne odsotnosti starši obvestijo šolo o vzroku odsotnosti. Obvestilo je lahko pisno (elektronska 
pošta), preko telefona ali osebno. Če šola ni obveščena o odsotnosti dijaka, razrednik v štirih delovnih 
dneh od prvega dne odsotnosti vzpostavi stik s starši. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi 
presoje vzroka odsotnosti. 
 
Dijak, ki mora od pouka zaradi opravičljivih razlogov, mora prositi za dovoljenje učitelja, ki ima tedaj v 
razredu pouk ali razrednika. Razrednik na osnovi pisne vloge staršev, športne, kulturne ali druge 
organizacije dijaku dovoli izostanek od pouka do 3 dni, daljše odsotnosti dovoljuje ravnatelj. 
 
Opravičila za izostanek od pouka in opravičila za športno vzgojo izdajajo zdravstvene ustanove za 
odsotnost, ki traja več kot pet šolskih (delovnih) dni in zaradi katere je bil dijak zdravljen (ambulantno 
ali bolnišnično). Opravičila za športno vzgojo za več kot mesec dni izda osebni zdravnik. 
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Ravnatelj izda, na podlagi pisne vloge staršev in zdravniškega opravičila, sklep o oprostitvi 
sodelovanja dijaka pri pouku iz zdravstvenih razlogov. Na sklep se napiše način vključitve dijaka v 
vzgojno-izobraževalno delo v času oprostitve sodelovanja pri pouku. 
 
Neopravičenim izostankom sledijo ustrezni alternativni ali vzgojni ukrepi. Razrednik obvešča starše o 
odsotnosti enkrat tedensko na govorilnih urah ali na drug način, ki ga dogovori s starši. Vsako prvo 
sredo v mesecu so skupne govorilne ure v popoldanskem času (praviloma od 17. do 18. ure), kjer 
lahko starši dobijo informacije pri vseh učiteljih, ki poučujejo v oddelku. 
 

NAROČANJE IN ODJAVA MALICE 
 
Za evidentiranje obrokov šolskih malic (prijave in odjave) ravnatelj zadolži in pooblasti posamezne 
delavce, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane. 
 
Dijaki se prijavijo na malico z ustreznim obrazcem, ki ga dobijo v šoli. Višino subvencije določajo 
pristojni centri za socialno delo, podatke pridobi šola iz Centralne evidence udeležencev v vzgoji in 
izobraževanju. Pravočasna odjava v skladu s 14. točko tega pravilnika je, če se obrok odjavi vsaj en 
delovni dan prej, in sicer do 11. ure. Odjavo posameznega obroka zaradi bolezni ali nepričakovanih 
okoliščin (obrok se odjavi samo ob opravičeni odsotnosti od pouka) so starši ali dijak dolžni sporočiti 
še isti dan do 11. ure po telefonu ali z sms sporočilom na številko: 040 296 395 ali na elektronski 
naslov: franc.zunkovic@guest.arnes.si. in sicer ime in priimek dijaka, razred, ter predvideno število 
odsotnih dni. Če obrok ni pravočasno odjavljen ali koriščen, starši plačajo polno ceno malice. 
 
Dijak, ki je prijavljen na malico, je upravičen do dnevnega obroka za vsak šolski dan prisotnosti pri 
pouku (pravica ni prenosljiva). Dijake, ki so sicer upravičeni do subvencionirane šolske prehrane, z 
obroki pa neodgovorno ravnajo, povabi šolska svetovalna služba skupaj s starši na razgovor. 
 

EVIDENTIRANJE MALICE 
 
Za evidentiranje izdanih obrokov dijaki uporabljajo dijaško izkaznico, ki si jo praviloma uredijo ob 
vpisu in velja ves čas trajanja izobraževanja. 
 
Dijak ob vstopu na razdelilno mesto s svojo dijaško izkaznico potrdi obrok. Vsako izgubo ali poškodbo 
dijaške izkaznice je potrebno takoj javiti, da se prekliče. Če jo dijak uniči ali izgubi, mora naročiti novo, 
do izdaje nove dijaške izkaznice pa za evidentiranje obrokov uporablja nadomestno izkaznico. Kavcija 
za šolsko izkaznico je 5 evrov. 
 

VZGOJNI UKREPI 
 
Za kršitve določene s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah in s šolskimi pravili se dijakom 
izrekajo vzgojni ukrepi in določajo alternativni ukrepi. 
 
Vzgojni ukrepi so: 
 opomin – za lažje kršitve in do 8 neopravičenih ur izostankov, 
 ukor razrednika – za lažje kršitve in od 9 do 16 neopravičenih ur izostankov, 
 ukor oddelčnega učiteljskega zbora – za težje kršitve in od 17 do 25 neopravičenih ur izostankov, 

mailto:franc.zunkovic@guest.arnes.si
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 ukor učiteljskega zbora šole – za težje kršitve in od 26 do 35 neopravičenih ur izostankov, 
 pogojna izključitev, 
 izključitev iz šole – za najtežje kršitve in nad 35 neopravičenih ur izostankov. 
 
Lažje kršitve so: 
 neprimeren odnos do pouka (npr. zamujanje pouka, neizpolnjevanje šolskih obveznosti, 

pomanjkljiva oprema za šolsko delo, motenje šolskih aktivnosti kljub opozorilom učitelja, pogosto 
neizvajanje ali odklanjanje učiteljevih navodil o zadolžitvah v zvezi s poukom, blažji poskusi 
goljufanja pri pouku, uporaba mobitela med poukom), 

 neprimeren odnos do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi (objestno in nespodobno vedenje do 
sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole), 

 neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja (kršenje hišnega reda; neprimerno 
vedenje, ki škodi ugledu šole), 

 kajenje v prostorih šole in njeni okolici, 
 onesnaževanje šolskega okolja, 
 do 10 ur neopravičene odsotnosti od pouka (neopravičena odsotnost od posamezne ure pouka, ki 

je rezultat odločitve dijaka – »špricanje«  ali večje dijakove malomarnosti pri postopku 
opravičevanja; zamuda pouka lahko po odločitvi razrednika šteje za neopravičeno uro). 
 

Težje kršitve: 
 ponavljajoče se lažje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen opomin razrednika (za ponavljajočo se 

lahko šteje že druga kršitev), 
 neizpolnjevanje nalog dežurnega dijaka, 
 prinašanje, prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev, 
 samovoljna prisvojitev tuje stvari, 
 ponarejanje (rezultatov pisnih izdelkov; opravičil, podpisov staršev; lažno prikazovanje identitete; 

goljufanje ipd.), 
 žaljiv odnos do dijakov, delavcev šole ali drugih ljudi (zmerjanje, žaljive obdolžitve, žalitve v 

sredstvih obveščanja – napisi, sporočila v pisnih in elektronskih medijih), 
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, 
 namerno poškodovanje šolskega premoženja ali tuje lastnine, 
 škodovanje ugledu šole, 
 10 do 20 ur neopravičene odsotnosti od pouka. 
 
Med najtežje kršitve štejejo: 
 ponavljajoče istovrstne težje kršitve, za katere je bil dijaku izrečen vzgojni ukrep, 
 psihično ali fizično nasilje, 
 uživanje alkohola ali drugih drog, prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog, 
 posedovanje, prinašanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, 
 samovoljna prisvojitev tuje stvari večje vrednosti, 
 posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, 
 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je ali kar bi lahko povzročilo težjo 

telesno poškodbo ali večjo materialno škodo, 
 namerno uničevanje šolskega ali drugega premoženja, 
 neopravičena odsotnost od pouka več kot 20 ur, pri čemer neopravičena odsotnost ne presega 35 

ur v šolskem letu. 
 

ALTERNATIVNI UKREPI 
 
Dijaku se namesto vzgojnega ukrepa za storjeno kršitev lahko izreče alternativni ukrep v vseh tistih 
primerih, ko obstaja velika verjetnost, da bo le-ta dosegel želeni učinek. Za neopravičene izostanke se 
dijaku praviloma določi alternativni ukrep. Alternativni ukrep je lahko: 



7 
 

 opravičilo prizadetemu ali skupini prizadetih oseb na ravni storjenega prekrška (ustno, pisno, 
javno opravičilo), 

 pomoč delavcem šole pri vsakodnevnih opravilih v korist šole, 
 pomoč pri dežurstvu izven pouka, 
 pospravljanje učilnice po pouku, 
 sodelovanje pri družbeno-koristnih akcijah v organizaciji šole in drugih ustanov, 
 priprava in izvedba predstavitve določenih vsebin s plakati, referati ..., 
 poravnava škode v skladu s storjeno kršitvijo in na ravni storjene kršitve 
 poravnava škode po načelih restitucije (z delom ali na drug način ), 
 pisanje eseja, pesmi, članka, prispevka s spremljajočim razmišljanjem o svojem dejanju in 

posledicah, 
 branje knjige in poročanje oddelčni skupnosti, 
 vključitev v program institucije, ki izvaja preventivne in kurativne programe, 
 drugi alternativni ukrepi na predlog razrednika, oddelčnega učiteljskega zbora ali učiteljskega 

zbora. 
 
Z vsebino alternativnega ukrepa razrednik seznani dijaka in če ta z alternativnim ukrepom soglaša, 
podpiše izjavo o strinjanju, ki je podlaga za izvršitev ukrepa. O alternativnem ukrepu razrednik 
obvesti starše. Če se dijak z določenim alternativnim ukrepom ne strinja ali ga ne izvrši na določen 
način, mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep. Če alternativni ukrep ni dosegel želenega učinka, lahko 
pristojni organ dijaku izreče ustrezen vzgojni ukrep. Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen. 
 
Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo. Za uvedbo in vodenje postopka ugotavljanja kršitev je 
pristojen razrednik, razen za kršitve, za katere je predvidena izključitev. Pred ukrepanjem ima dijak 
pravico do razgovora, ki ga opravi z razrednikom ali ravnateljem. Pred izključitvijo ima dijak pravico 
do zagovora pred ravnateljem, ob prisotnosti razrednika in staršev. V primeru, da starši odklonijo 
prisotnost ali z njimi ni mogoče vzpostaviti stika, ravnatelj opravi zagovor dijaka brez prisotnosti 
staršev. Pri izbiri vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati težo kršitve, dijakovo odgovornost zanjo 
ter njegovo osebnostno zrelost, nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo 
dejanje storjeno, postopnost in možne posledice ukrepa ter druge okoliščine pomembne za izrek 
vzgojnega ukrepa ali določitev alternativnega ukrepa. 
 
Dijaku, ki je prenehal obiskovati pouk, šola izda odločbo o izključitvi, če v roku ne prejme odgovora 
staršev. Obvestila o izrečenih vzgojnih ukrepih in učnem uspehu v posameznih ocenjevalnih obdobjih 
med šolskim letom podpišejo dijakovi starši oziroma skrbniki, dijaki pa jih podpisane vrnejo 
razredniku na prvi razredni uri. 
 

DRUGA PRAVILA V SKLADU S PRAVILNIKOM O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH 

ŠOLAH 
 

ZAČASNA PREPOVED PRISOTNOSTI PRI POUKU 
 
Dijaku, ki onemogoča normalen potek pouka, lahko učitelj v skrajnem primeru prepove prisostvovati 
učni uri in zahteva, da mora zapustiti prostor. Dijak mora ostati pred učilnico in opraviti naloge, ki mu 
jih je dal učitelj. 
 
Dijak onemogoča normalen potek pouka, če s svojim vedenjem tako izrazito moti učitelja in skupino, 
da učitelj ne more več kakovostno voditi ure. V to vedenje sodi tudi izrazito odklanjanje sodelovanja 
pri pouku. Pred tem mora biti dijak jasno opozorjen, da mu bo izrečena prepoved prisotnosti pri 
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pouku in mora to opozorilo sprejeti v vednost. 
 
Onemogočanje normalnega poteka pouka je lahko tudi večkratna nepripravljenost dijaka za pouk, če 
nima predpisane opreme, ki je nujna za izvajanje pouka, če ne opravi zadolžitev, ki so pogoj za 
sodelovanje pri pouku. Učitelj lahko izreče prepoved zaradi teh razlogov le, če so tako dogovorjeni 
učitelji v strokovnem aktivu in če je pri teh zahtevah dosleden. 
 
Prepoved začasnega prisostvovanja pri učni uri lahko učitelj izreče največ trem dijakom, sicer mora 
dobiti dovoljenje ravnatelja. Izrečena prepoved mora biti zapisana v mapo oddelka. Če dijak izvede 
naloge, ki mu jih je dal učitelj, se odsotnost od pouka ne evidentira v dnevnik oddelka. 
 
Ravnatelj lahko dijaku prepove prisotnost pri pouku določenega dne oziroma v določenem obdobju 
zaradi: 
 neprimernega odnosa do dijakov, delavcev šole in drugih ljudi, 
 neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja, 
 posedovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, 
 psihičnega in fizičnega nasilja, 
 neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu. 
 
Ravnatelj z dijakom opravi razgovor v prisotnosti vsaj enega od staršev. Skupaj se dogovorijo za čas 
trajanja prepovedi, za delo v naprej in poiščejo primerne nadomestne oblike dela ter mu določijo 
mentorja. 
 

STROKOVNE EKSKURZIJE 
 
Za vse strokovne ekskurzije potrebujemo pisno soglasje staršev, ki morajo biti vnaprej seznanjeni z 
vsebino in obliko potovanja. 
 

STATUSI DIJAKOV 
 
Kdor se vpiše v srednjo šolo pridobi status dijaka. 
Dijaku status preneha : 
 če se ne vpiše v naslednji (tudi ponavljalni) letnik do 1. septembra, 
 za dijake zaključnega letnika 30 dni po izteku šolskega leta, 
 če se izpiše ali če je bil izključen. 
 
Na posebno prošnjo staršev in dijaka lahko poseben status dobijo dijaki, ki: 
 so dijaki srednje glasbene šole (potrdilo o vpisu, dogovor med šolama), 
 so perspektivni, tekmujoči športniki (registracija pri nacionalni športni zvezi), 
 so vrhunski športniki (imajo naziv vrhunskega športnika), 
 se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju (potrdilo ustrezne ustanove), 
 se odločijo za raziskovalno delo (dogovor z vodstvom šole in mentorjem, ki spremlja dijakovo 

delo). 
 

Za pridobitev posebnega statusa mora dijak razredniku do 30. septembra oddati prošnjo in ustrezna 
dokazila o upravičenosti pridobitve statusa. 
 
Če dijak po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali 
ima druge negativne posledice, mu šola lahko status odvzame. 
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Poseben status se lahko omogoči dijakom, ki šolskih obveznosti ne morejo opraviti zaradi težkih 
socialnih razmer, bolezni ali dolgotrajne odsotnosti. V takem primeru se dijaku s pedagoško pogodbo 
prilagodijo pravice in dolžnosti, če bi s tem prispevali k njegovemu boljšemu uspehu. Tem dijakom se 
lahko izjemoma omogoči tudi pogojni vpis in se jim določi roke za naknadno opravljanje popravnega 
izpita. 
 
S pogodbo, ki jo sklenejo ravnatelj, starši in dijak, se določijo medsebojne pravice in obveznosti: 
pravice in obveznosti dijaka pri pouku, načini in roki za ocenjevanje znanja dijaka, pravice in 
obveznosti šole, obdobje, za katerega se pogodba sklene, razlogi za mirovanje oziroma prenehanje 
pogodbe. 
 

PRAVILA RAVNANJA ŠOLE OB POJAVU NASILJA IN OB POŠKODBI DIJAKA 
 
Pravila določajo vedenje zaposlenih, dijakov in drugih udeležencev (v nadaljevanju udeležencev) v 
primeru fizičnega ali psihičnega nasilja (grožnje, izsiljevanje, ustrahovanje ...) ali druge ogroženosti 
varnosti in zdravja dijakov ali zaposlenih v prostorih šole in na pripadajoči okolici. Pravila določajo 
tudi ravnanje zaposlenih v primeru poškodbe dijaka v prostorih šole in na pripadajoči okolici šole. 
 
Vsi udeleženci so dolžni: 
 ravnati preventivno, da ne bi prihajalo do zgoraj navedenih pojavov, 
 se vesti samozaščitno, da se ne bi izpostavljali nevarnosti oziroma se vesti tako, da je ne bi 

povzročali, 
 ravnati v skladu z izjavo o varnosti pri delu. 

 
Če dijak zmore, se iz nevarnega položaja takoj umakne in obvesti zaposlene. 
Če je dijak ogrožen, če opazi ali je priča ogrožanju oz. nevarnosti, mora o tem takoj: 
 obvestiti najbližjega zaposlenega (varnostnika, dežurnega učitelja, učitelja, vodstvo šole, tajništvo, 

hišnika …), 
 poslati drugega dijaka do zgoraj navedenih oseb. 

 
Če je nujno in mogoče, zaposleni takoj pomaga ogroženemu ali takoj poišče pomoč. O nevarnosti oz. 
dogodku takoj obvesti vodstvo šole. Če je potrebna zunanja intervencija, se pokliče številka 112. 
 
Zaposleni v primeru poškodbe dijaka, npr. pri športni vzgoji ali drugi vzgojno-izobraževalni dejavnosti 
takoj: 
 nudi prvo pomoč in v primeru težjih poškodb obvesti reševalno službo (112) ali Zdravstveni dom 

Tezno (02 3333 121), 
 zagotovi nadzor in poišče pomoč, 
 obvesti svetovalno službo, vodstvo šole, tajništvo ali drugega zaposlenega, 
 še isti dan napiše zapisnik o dogodku in ga odda vodstvu šole. 

 
Svetovalna služba: 
 o nezgodi obvesti starše, ki dijaka po potrebi peljejo k zdravniku, 
 če to ni mogoče, organizira obisk pri zdravniku in spremstvo dijaku. 

 

MERILA IN POSTOPKI ZA PODELJEVANJE POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 
 
Dijaki ali skupine dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli in zunaj nje prejmejo: 
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 pohvale, 
 priznanja, 
 diplome z nagradami. 

 
Pohvale, priznanja in diplome z nagradami dijakom ali skupinam dijakov lahko predlagajo: 
 razredniki, 
 drugi strokovni delavci šole, 
 mentorji dejavnosti, 
 oddelčne skupnosti in skupnost dijakov šole, 
 starši, 
 ravnatelj šole, 
 športni klubi in druge organizacije. 
Pohvale so lahko ustne ali pisne. 
 
Ustne pohvale izreče predlagatelj dijakom ali skupini dijakov, ki se izkažejo s prizadevnostjo pri 
enkratni in kratkotrajni aktivnosti v oddelčni skupnosti. 
 
Pisne pohvale podeljujeta razrednik in mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo vse šolsko leto. 
Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje 
dijaka. Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih in drugih dejavnostih. 
Skupini dijakov podeljuje pohvale ravnatelj šole. 
 
Pisne pohvale se podeljujejo za: 
 prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih 

dejavnostih šole, 
 doseganje vidnih rezultatov na različnih šolskih srečanjih oziroma tekmovanjih v raznovrstnih 

znanjih in spretnostih, 
 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov in skupnosti dijakov šole, 
 nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 
 drugo, kar ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razredniki in mentorji ocenijo kot primerno za pisno 

pohvalo. 
 

Priznanja se podeljuje dijakom za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za vso šolo ali znatno 
prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. 
 
Priznanja se podeljujejo za: 
 prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu, 
 doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih oziroma srečanjih dijakov, ki so organizirana na 

območju občine, regije ali države, 
 prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov v raznih interesnih dejavnostih, 
 doseganje vidnih rezultatov v športnih disciplinah, kadar dijaki predstavljajo šolo, 
 prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali skupnosti dijakov šole, 
 drugo, kar ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razredniki in mentorji ocenijo kot primerno za 

priznanje. 
 

Diplome z nagradami se podeljujejo za: 
 odličen uspeh v vseh letnikih šolanja, 
 osvojeno prvo mesto v raziskovalni dejavnosti na medšolskih, občinskih ali državnih srečanjih, 
 doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih oziroma srečanjih dijakov, ki so organizirana na 

državni ravni (prva tri mesta oziroma prve tri nagrade, plakete ...), 
 prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov v raznih interesnih dejavnostih, 
 drugo, kar razredniki, mentorji dejavnosti, učiteljski zbor šole ali ravnatelj ocenijo kot primerno za 

diplomo z nagrado. 
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Sklep o pohvali, priznanju, nagradi sprejme učiteljski zbor oddelka oz. šole. Pohvale, priznanja in 
nagrade se izrekajo in podeljujejo slovesno, z utemeljitvijo pred skupnostjo dijakov oz. oddelčno 
skupnostjo dijakov. Vpišejo se tudi v ustrezno evidenco. 
 

HIŠNI RED ŠOLSKIH DELAVNIC 
 
Vodstvo šole predpisuje, zaradi posebnih pogojev dela pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah, v 
skladu z listino »Izjava o varnosti z oceno tveganja« poseben hišni red za zagotavljanje varnosti in 
zdravja dijakov ter drugega osebja. 
 

PRIHOD IN ODHOD OD PRAKTIČNEGA POUKA 
 
Dijaki čakajo na začetek praktičnega pouka pripravljeni v delovnih oblekah. Dijaki, ki zamudijo, se 
morajo javiti učitelju praktičnega pouka. Pouk traja po urniku praktičnega pouka, in sicer v skladu z 
dnevno razporeditvijo ur pri praktičnem pouku. Pri praktičnem pouku se ure lahko razporedijo 
blokovno. 
 
V odmoru dijaki zapustijo oddelke delavnic in se zadržujejo v za to določenih prostorih, v ugodnem 
vremenu pa na dvorišču. 
 
Dijaki med poukom ne zapuščajo delovnega mesta brez dovoljenja učitelja praktičnega pouka. Učitelj 
praktičnega pouka sme dijaku dovoliti predčasni odhod od pouka, vendar mora izostanek evidentirati 
v dokumentaciji. 
 

OBVEZNOSTI POVEZANE Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU 
 
Dijaki se morajo na začetku šolskega leta: 
 seznaniti z ukrepi varstva pred požarom, 
 seznaniti in usposobiti za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu. 

 
Dolžnost dijaka je, da zbrano sledi izvajanju učitelja, pri samostojnem delu pa ne moti drugih dijakov. 
 
Dijaki so dolžni pri svojem delu upoštevati vse predpisane varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu. Svoje delo morajo opravljati pazljivo, brez nevarnosti za lastno življenje ali življenje 
drugih, kakor tudi brez nevarnosti za delovna sredstva in opremo, ki jo pri delu uporabljajo. 
 
Dijaki morajo pri opravljanju delovnih nalog uporabljati predpisana sredstva in opremo za osebno 
varnost. Z opremo morajo ravnati odgovorno, skrbeti za njeno brezhibnost, je ne uporabljati za druge 
namene in menjavati z drugimi dijaki. Pri uporabi delovne opreme, kjer obstaja večja nevarnost za 
poškodbe ali zdravstvene okvare, morajo upoštevati dodatna navodila za varno delo. Pri praktičnem 
pouku morajo obvezno nositi ustrezno delovno obleko. Dolgi lasje morajo biti speti in zviti ob glavi. 
 
Dijaki smejo samostojno zaganjati stroje oz. naprave samo pod nadzorstvom učitelja praktičnega 
pouka. Učitelju praktičnega pouka morajo sporočiti nastale pomanjkljivosti, okvare ali druge pojave 
na strojih, instrumentih, napravah, orodju in opremi za osebno varnost. Dolžni so upoštevati navodila 
in zahteve predpostavljenih, poglabljati in utrjevati svoje znanje s področja varnosti in zdravja pri 
delu ter izvajati varnostne ukrepe. 
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Dijaka, ki ne upošteva varnostnih ukrepov, ne uporablja predpisanih sredstev in opreme za osebno 
varnost ali ne upošteva navodil varnega dela, učitelj praktičnega pouka oz. druga pristojna oseba 
opozori. Če kljub opozorilu nadaljuje s kršitvami, mu prepove nadaljnje delo in ga napoti iz oddelka 
šolskih delavnic. O dogodku takoj obvesti vodjo šolskih delavnic, ki vzpostavi stik z razrednikom 
oziroma s starši. 
 

RAVNANJE V PRIMERU NESREČE 
 
Dijaki morajo o vsaki nezgodi oz. nevarnem pojavu, ki se jim je pripetil pri delu, takoj obvestiti učitelja 
praktičnega pouka ali vodjo šolskih delavnic. Če sami tega na zmorejo storiti, je o nezgodi dolžan 
obvestiti tisti dijak, ki za poškodbo prvi izve ali je bil prisoten pri nezgodi. O nezgodi se takoj napiše 
zapisnik o delovni poškodbi, ki ga podpišejo poškodovanec, učitelj oz. priče in odgovorna oseba za 
VPD. 
 
Za nesrečo pri delu se ne šteje poškodba, ki je povzročena v prepiru, šali ali podobno, četudi se 
dogodi v času pouka. 
 

DOLŽNOSTI NA UČNEM (DELOVNEM) MESTU 
 
Učitelji in dijaki materialno odgovarjajo za prostore, delovna sredstva in opremo, orodje in naprave, 
ki jih uporabljajo in so zanje zadolženi. Nastalo škodo poravna storilec sam, če se ta ne najde, pa 
celotna skupina oz. oddelek. 
 
Reditelje v oddelku šolskih delavnic določi učitelj praktičnega pouka pred začetkom pouka. Dolžnost 
rediteljev je, da skrbijo za red in čistočo na delovnih mestih (strojih, delovnih mizah itd.), kjer 
opravljajo praktični pouk. 
 
Reditelj je dolžan povzročeno škodo javiti učitelju praktičnega pouka ali vodji šolskih delavnic. Če 
povzroči dijak škodo namerno, iz objestnosti, malomarnosti in podobno, je tudi disciplinsko 
odgovoren. 
 
Dijaki so dolžni po delu svoje delovno mesto pospraviti in očistiti ter zapustiti urejeno. Delovna mesta 
pričnejo čistiti 10 minut pred koncem pouka. Čas za večje čiščenje določi učitelj praktičnega pouka po 
lastni presoji. 
 
Smeti se odlaga v koše, drugi odpadki (kovinski, mastne krpe ipd.) se zbirajo ločeno na za to 
določenih mestih. Za pravilno razporeditev odpadkov je odgovoren učitelj praktičnega pouka. 
 
Dijaki za vsak teden obvezno pišejo delavniški dnevnik praktičnega pouka na predpisanih delovnih 
zvezkih oz. obrazcih. Delavniški dnevnik izpolnjujejo in oddajajo v skladu z navodili učitelja 
praktičnega pouka. V dogovoru z učitelji je možno dnevnike pisati s pomočjo računalnika. 

DEŽURSTVO UČITELJEV IN DIJAKOV V ŠOLSKIH DELAVNICAH 
 
Za splošen nadzor, čistočo, nadzor nad dijaki v času odmora, nadzor nad čiščenjem v delavnicah in 
okolici, odpiranje in zapiranje oken in vrat, nadzor nad zgradbo šolskih delavnic in podobno odgovarja 
dežurni učitelj praktičnega pouka. 
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Dežurni dijak v šolskih delavnicah opravlja dolžnost dežurstva v času trajanja praktičnega pouka. 
 
Dežurni dijak pomaga dežurnemu učitelju praktičnega pouka pri vzdrževanju reda, čistoče in 
discipline na hodniku in sanitarijah. Skrbi, da dijaki oz. učenci upoštevajo hišni red, sprejema zunanje 
osebe oz. stranke, jih usmerja na želeni naslov in o tem obvešča dežurnega učitelja.  

KONČNE DOLOČBE 
 
Šolska pravila Tehniškega šolskega centra je sprejel svet TŠC Maribor na osnovi mnenj učiteljskega 
zbora šole, dijaške skupnosti in sveta zavoda in veljajo od 1. 2. 2016 dalje. 
 
Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati dosedanja šolska pravila. 
 
 
 
        Direktor: 
        Darko Kukovec 


