
Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednji šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) je ravnateljica 

Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 10. 9. 2010 sprejela 

 

ŠOLSKA PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV 

 
1. člen 

(pravica do varnosti) 

Dijaki in delavci šole imajo pravico do dela in delovnega okolja, ki jim zagotavlja varnost in zdravje pri 
delu. Dolžni so spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo so 

dolžni opravljati s tolikšno pazljivostjo, da s tem varujejo svoje življenje in zdravje ter življenje in 
zdravje drugih oseb. O vprašanjih varnosti in zdravja pri delu se morajo medsebojno obveščati in 

ravnati v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo 
in zdravjem pri delu sta sestavni del uvajanja v delo in stalnega strokovnega usposabljanja. 

 

2. člen 
(varnost dijakov pri pouku naravoslovnih predmetov) 

Učitelj ali laborant mora dijake pravočasno ustrezno poučiti o nevarnostih, ki so značilne za pouk ali 
laboratorijske vaje (npr.: jedke ali strupene kemikalije, onesnažen zrak, kužnine, povečana 

temperatura, električna napetost, nevarna svetloba, krhka steklovina, nevarnost poškodb z ostrimi in 

koničastimi orodji ter drugimi predmeti, nevarnost eksplozije, nevarnost mehanskih poškodb pri padcih 
predmetov, nevarnost požara itd.) in o možnih posledicah, do katerih lahko pride pri nepravilnem, 

nepazljivem, neodgovornem ali malomarnem delu. 
Učitelji in laboranti morajo biti temeljito pripravljeni na pouk. Upoštevati morajo varnostna navodila, ki 

so podana v učbenikih in priročnikih. Pred učno uro morajo preveriti, ali je z  rekviziti, ki jih 
nameravajo uporabiti, vse v redu. Posebno skrbno je treba nadzirati lahko vnetljive snovi in oksidante, 

da bi preprečili požar. Pri delu, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, mora biti zagotovljeno ustrezno 

zračenje.  
Pri vajah iz mikrobiologije je treba paziti, da se mikrokulture ne prenesejo na pohištvo, obleko ali tla. 

Prepovedati je treba dotikanje kolonij in suspenzij živih mikrobov. V primeru, da pride kužnina v stik s 
kožo, je treba obvestiti učitelja ali laboranta, ki mora ukrepati po predpisanih navodilih. Kontaminiran 

material je treba odložiti v posebne, temu namenjene odlagalnike. Po končanem delu je treba  

obvezno pospraviti in razkužiti delovno površino. Pred začetkom in po koncu vaj si je potrebno skrbno 
umiti roke in jih, če je potrebno, tudi razkužiti. 

Vse nevarne kemikalije, kužnine, nevarni rekviziti in naprave morajo biti varno shranjeni v zaklenjenih 
prostorih ali omarah. Dijakom je lahko dovoljen in omogočen dostop do njih samo pod nadzorom  

učitelja ali laboranta. 

Učitelji, laboranti in dijaki morajo pri delu, kjer je povečana nevarnost, obvezno uporabljati osebno 
varovalno opremo (npr.: zaščitna očala, zaščitne rokavice, halja). V laboratorijih in specialnih učilnicah 

je prepovedano jesti in piti. 
 

3. člen 
(varnost dijakov pri praktičnem pouku zdravstvene nege v socialnih in zdravstvenih ustanovah) 

Socialna in zdravstvena ustanova, kjer dijaki opravljajo praktični pouk, izvede izobraževanje dijakov o 

značilnostih in ukrepih v zvezi z varstvom pri delu. 
Učitelji in dijaki morajo pri praktičnem pouku upoštevati tudi varnostne predpise tiste organizacije, v 

kateri poteka praktični pouk.  
Učitelji praktičnega pouka so dolžni zagotoviti, da so dijaki z omenjenimi predpisi seznanjeni. Dolžni so 

zagotoviti, da so dijaki pri praktičnem pouku urejeni, da uporabljajo ustrezno obleko, obutev in 

predpisana  zaščitna sredstva. 
Učitelji praktičnega pouka ves čas spremljajo in nadzorujejo delo dijakov. Z medicinskotehničnimi 

pripomočki smejo dijaki rokovati le v prisotnosti učitelja ali v prisotnosti osebe, usposobljene za delo s 
temi pripomočki. 

Dijaki, ki sodelujejo pri praktičnem pouku, morajo biti cepljeni proti hepatitisu B.  
Dijaki morajo biti nezgodno zavarovani.  

Brez vednosti učitelja dijaki ne smejo zapuščati oddelka, kjer opravljajo praktični pouk. 



 

4. člen 

(varnost dijakov v telovadnici in na šolskem igrišču) 

V telovadnici mora biti pregledano in popravljeno telovadno orodje, da zaradi njega ne bi prišlo do 

nezgode. 
Vsako okvaro orodja med šolskim letom je treba javiti hišniku, med tem pa se takšnega telovadnega 

orodja ne sme uporabljati.  

Igrišče pri šoli in naprave na njem morajo biti ustrezno urejene. 
Dijaki morajo biti pri pouku športne vzgoje oblečeni tako, da njihova obleka (preširoke majice, 

neustrezni drseči copati, nespeti lasje ipd.) ne more povzročiti nezgode.  
Učitelji morajo pri vajah skrbeti za varno izvedbo tako, da varujejo sami ali s pomočjo dijakov. 

V telovadnici in na igrišču dijaki ne smejo biti brez nadzora. 
 

5. člen 

(varnost dijakov na ekskurzijah, športnih dnevih, taborih) 

Organizator (ekskurzije, športnega dne ali tabora) izdela varnostni načrt in v njem predvidi morebitne 

nevarnosti in ukrepe za preprečevanje nezgod. Načrt lahko izdela na osnovi delnih načrtov, ki jih 
pripravijo posamezni učitelji ali vodniki. Pred začetkom dejavnosti mora načrt odobriti ravnateljica. 

Varnostni načrt je objavljen v šolski publikaciji in knjižici za zaposlene, ki ju dijaki in zaposleni 

prejmejo na začetku šolskega leta in zajema natančna navodila in naloge zaposlenih za zagotavljanje 
varnosti dijakov pri izvenšolskih dejavnostih. Organizator dejavnosti pred vsako dejavnostjo varnostni 

načrt smiselno dopolni. 
Vodja mora udeležencem, spremljevalcem, dijakom in staršem dijakov posredovati ustrezna navodila. 

 
6. člen 

(drugi ukrepi za zagotavljanje večje stopnje varnosti v šoli) 

Šola mora zagotoviti redno vzdrževanje strojev in opreme. Zunanji izvajalci oz. serviserji ter 
vzdrževalci v šoli morajo pri svojem delu upoštevati pravila varstva pri delu in požarne varnosti. V 

primeru večjih pomanjkljivosti in nevarnosti morajo o njih obvestiti ravnatelja in pooblaščeno podjetje 
za VPD.  

 

7. člen 
(obveščanje o okvarah) 

Vzdrževalec opreme, hišnik in vsak zaposleni je dolžan ravnateljici sporočiti vse pomanjkljivosti, ki 
vplivajo na varnost v šoli. To je še zlasti pomembno v primerih, če je prišlo do poškodbe elektro 

instalacij, naprav, strojev, opreme, igral, poškodovanje delov stavbe, stekla ali do uničenja oznak za 

smeri izhoda v sili, navodil za varno delo in drugih oznak, ki vplivajo na varnost. Dijaki so dolžni o 
omenjenih pomanjkljivostih obvestiti dežurne oziroma učeče učitelje. 

8. člen 
(uveljavitev pravil) 

Ta pravila začnejo veljati 1. 10. 2010. 

 


