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Protokol za samotestiranje učencev v šoli – dopolnitev z dne 16. 11. 2021 
 

 
V skladu  z Odlokom Vlade RS z dne 5. 11. 2021 (11.11.2021) in Okrožnico MIZŠ, številka 
603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021 in št. 603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021, ki določa 
samotestiranje vseh učencev v šoli  smo oblikovali protokol samotestiranja učencev. 
V okrožnici št. 603-172021798 z dne 16. 11. 2021 so podana Dodatna pojasnila k okrožnici, 
št. 603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021. 
Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj omogoča 
hitro prepoznavo okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih primerov in s tem 
zajezitev širjenja okužbe. 
V Odloku se uporablja termin SAMOTESTIRANJE, torej učenec opravi samotestiranje sam, 
učitelj NE SME testirati učenca. 
 
Splošna pojasnila 

Odlok učencem, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali v šoli  pod nadzorom 
osebe, ki jo določi ravnatelj, prepoveduje zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 
Izjemoma lahko šola dovoli sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja učencev prvega 
vzgojno – izobraževalnega obdobja. 
 
Učenci, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali, se izobražujejo na daljavo. 
 
Izpolnjevanje PCT pogoja 

Učenec pogoj PCT izpolnjuje, če je cepljen, prebolel ali se lahko izkaže z veljavnim negativnim 
rezultatom PCR ali HAG testa skladno z Odlokom. Izpolnjevanje pogoja PCT izkaže z 
ustreznim dokazilom, ki ga predloži na vpogled. Če učenec izpolnjevanja pogoja PCT ne 
izkaže, se mora samotestirati v šoli. Učenec brez izpolnjenega PCT pogoja zaradi prepovedi 
zbiranja, ki je določen z Odlokom, ne sme biti v prostorih šole.  
 
Samotestiranje v prostorih šole  
 
Šola pred izvedbo samotestiranja pridobi soglasja oziroma nesoglasja staršev, ki jih hrani na 
enak način kot ostala soglasja staršev. O zbiranju soglasij starši prejmejo obvestilo šole. 
Starše, ki izrazijo nesoglasje, šola obvesti, da se njihov otrok do nadaljnjega izobražuje na 
daljavo, ker zanj velja prepoved zbiranja v prostorih šole. 
 
V kolikor učenec pozabi prinesti podpisano soglasje, šola vzpostavi stik s starši. Starši lahko 
podajo ustno soglasje, šola bo o tem naredila uradni zaznamek. Učenec se po privolitvi starša 
lahko samotestira. Naslednji dan mora učenec prinesti podpisano pisno soglasje, sicer se 
šteje, da starši ne soglašajo s samotestiranjem njihovega otroka. 
 
V primeru, da pridejo v šolo učenci brez soglasja k samotestiranju, šola tem učencem zagotovi 
varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa 
učencev. Vodstvo ali pooblaščena oseba starše pozove, da nemudoma pridejo po svoje 
otroke. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov. Šola o tem obvesti tudi 
CSD. 
 



      

 
Potek samotestiranja  (od srede, 17. 11. 2021) 
 

• V šoli se samotestirajo vsi učenci od 1. do 9. razreda.. 

• V šolo prihajajo samo zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal in prebavil. V 
primeru bolezenskih znakov se starši posvetujejo z zdravnikom. 

• Testiranje se opravi trikrat tedensko, torej v ponedeljek, sredo in petek ob pričetku prve 
šolske ure, ob 8. 20, ko pridejo v učilnico. Na PŠ Korte se testirajo ob ob 8.00 uri. 
V kolikor je učenec odsoten, se samotestira na tisti dan, ko se vrne k pouku. 

• Učenci prinesejo v šolo svoje teste in papirnati robček ali servieto. 

• Učitelj lahko na tabli prikaže: 
- navodila (infografika)  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.p
df   

- ali si z učenci ogleda posnetek Prikaz samotestiranja https://youtu.be/Ljc9hG7xsFU 

• Pred prihodom učencev so mize že razkužene. V učilnicah, kjer je potekala predura učitelj 
poskrbi, da učenci za sabo razkužijo mize.  

• Pred samotestiranjem si učenci izpihajo nos, potem razkužijo ali umijejo roke in po že 
ogledanih navodilih ter ob usmeritvah učitelja opravijo samotestiranje. 

• Učenci ves čas nosijo maske. Masko odstranijo le za kratek čas, ko si izpihajo nos in ko 
si s paličico vzamejo bris. 

• Po izvedenih postopkih samotestiranja test položijo na rob mize in počakajo na rezultat. 

• V primeru pozitivnega rezultata (razločna ali rahla testna črta) učitelj obvesti pomočnico 
ravnatelja ali vodjo šolske prehrane, ki posreduje informacijo v tajništvo. Tajnici obvestita 
starše. Učenca iz učilnice pospremi pooblaščena odrasla oseba v izolirnico in z njim 
počaka do prihoda staršev oziroma do odhoda otroka domov. 

        Starše/skrbnike drugih otrok v oddelku, kjer se je pojavil pozitiven test,  bomo obvestili,       
        da naj bodo pozorni glede počutja svojih otrok (do PCR izvida). Ob PCR pozitivni potrditvi      
        okužbe bo šola postopala kot do sedaj in uvedla izobraževanje na daljavo ali hibridni         
        model izobraževanja (na daljavo in v šoli). 

• Izolirnica za razredno stopnjo je v kabinetu podaljšanega bivanja, pod stopnicami pri 
kabinetu prvega triletja. 

        Izolirnica za predmetno stopnjo je v pomožnem prostoru pri vhodu predmetne stopnje. 

• Ravnanje z odpadki: papirno embalažo odlagamo med papir, vse ostale nastale 
odpadke (robčke, testne materiale) v posebno vrečo, ki jo učitelj tesno zveže in odloži 
pred vrata učilnice. Pooblaščena oseba odpadke po testiranju zbere, vrečo zveže in  
ustrezno označil. Po 72 urah hrambe na otrokom nedostopnem mestu jih ustrezno 
odstrani. 

      V primeru pozitivnega testa gredo vsi odpadki vključno s papirno embalažo v      
      posebno vrečo. 
 

Uporaba zaščitne maske 

V skladu z Odlokom je tudi v šoli obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa 
FFP2. Maske morajo nositi vsi učenci od 1. do 9. razreda, razen izjem zapisanih v Odloku 
Vlade RS z dne 6.11.2021, 12. člen. 

Pri posebnih zdravstvenih stanjih je potrebna zdravniška presoja. Starši šoli predložijo 
ustrezno zdravniško potrdilo. 

 
 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.pdf
https://youtu.be/Ljc9hG7xsFU


      

 

Pouk na daljavo 

Pouk bo za vse učence, katerih starši ne soglašajo z izvedbo samotestiranja, nimajo 

ustreznega zdravstvenega razloga za ne-opravljanje samotestiranja, nimajo veljavnega 

zdravniškega potrdila o testiranju s HAG testi, niso cepljeni ali niso preboleli COVID-19, potekal 

na daljavo.  

Za učence od 1. do 4. razreda bo pouk organiziran na hibridni način v kombinaciji jutranje 

videokonference in posredovanja gradiva v spletno učilnico – primerno starostni stopnji otrok 

Opravljeno delo bodo po koncu pouka pregledali z učiteljem preko videokonference. Pouk na 

daljavo bo v posameznem razredu vodil za to pooblaščeni strokovni delavec. 

Za učence od 5. do 9. razreda bo potekal pouk na daljavo na hibridni način. Učenci bodo 

večinoma deležni pouka preko videokonferenc z učitelji oddelka (razrednikom) vzporedno s 

poukom, ki bo potekal »v živo«. Določene ure, o katerih bo presodil učitelj, bodo opravili kot 

zadolžitve, ki bodo naložene v spletni učilnici Učenci s poukom zaključijo v času, kot ga 

zaključijo sošolci, ki so v šoli. 

Za učence, ki se izobražujejo na daljavo veljajo interna Pravila šolanja na daljavo. 

    

V Izoli, 16.11.2021 

                                                                                                Anton Baloh, prof., l.r. 

        ravnatelj 

Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 

                                                                                   


