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1. UVOD 

Objavljena so dodatna pojasnila k okrožnici, št. 603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021. V 

nadaljevanju je objavljen Protokol samotestiranja učencev na Osnovni šoli Miklavž na 

Dravskem polju.  
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2. DODATNA POJASNILA  

‒ Šola lahko izjemoma 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. 

‒ 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. Šola ne zbira dokazil o 

izpolnjevanju pogoja PCT in ne vodi evidenc o učencih, ki izpolnjujejo pogoj. 

‒ Če se bo kljub veljavnemu Odloku, ki določa, da se učenci brez soglasja k 

samotestiranju ne morejo udeležiti izobraževanja v prostorih šole, zgodilo, da bodo 

prišli v šolo, šola tudi tem učencem zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja 

okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev. Šola starše pozove, da 

nemudoma pridejo po svoje otroke. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov 

odhod domov. Šola o tem obvesti tudi CSD. 

‒ Če učenec pozabi prinesti podpisano soglasje, šola vzpostavi stik s starši. Starši lahko v 

tem primeru podajo ustno soglasje, šola o tem naredi 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. 

‒ Če je učenec na hitrem testu pozitiven, mora šola o tem obvestiti starše, učenca pa 

umakniti v izolacijo. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov 

oziroma dovolijo, da učenec samostojno odide domov. Učenec šolo lahko zapusti peš, 

s kolesom, itd., ne sme pa uporabljati javnega prevoza. 

‒ Protokol samotestiranja učencev, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, sicer 

predvideva izjemo, da učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo 

opraviti sami, samotestiranje s starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli 

ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu. Navedeno pomeni, da se tudi 

učenci s posebnimi potrebami samotestirajo v šoli. Če se bo to izkazalo kot neizvedljivo 

na prvem samotestiranju, potem se boste s starši dogovorili, ali se bo učenec v bodoče 

testiral doma. Izjema je lahko tudi zdravniško potrdilo.  
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‒ V skladu z Odlokom je tudi v šoli obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske 

tipa FFP2. 

‒ Ocenjevanje znanja učencev, ki se ne izobražujejo v šoli, se ne izvaja. 

 

3. PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV NA OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ NA 

DRAVSKEM POLJU 

 

1. Samotestiranje se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. 

V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj 

naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

 

2. Samotestiranje se izvede v času 1. šolske ure v učilnici, kjer ima učenec pouk. V kolikor 

ima učenec pouk v telovadnici, se samotestiranje izvede v prostoru pred gibalnico. Učenci, ki 

s poukom začnejo 3. šolsko uro, testiranje opravijo na za to pripravljenem prostoru pred 

pisarno pedagoginje.  

 

3. Ob prihodu v razred učenec odloži svoje stvari in si na svoje mesto pripravi škatlico s 

testom, ki si jo je prinesel s seboj. Nato si umije roke. Po brisanju rok si vzame eno dodatno 

brisačko, ki jo položi na svoje mesto.  

 

4. V času testiranja si učenec masko odmakne navzdol samo v nosnem predelu, tako da 

mu pokriva samo usta. Učenec začne s testiranjem. Postopek testiranja je odvisen od testa, ki 

si ga je učenec prinesel s seboj. Ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja, odlaga na 

brisačko. Ob testiranju je prisoten učitelj, ki izvaja vzgojno-izobraževalni proces v času 

učenčevega prihoda.  

 

5. Po opravljenem testiranju učenec 15 minut počaka na svojem mestu na rezultat testa 

in na učitelja, ki pripravi namensko plastično vrečko, v katero učenec odloži porabljen material. 

Učitelj prezrači učilnico.  

 

6. Učenec si umije/razkuži roke. Vzgojno-izobraževalni proces se nemoteno nadaljuje. 
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7. Če je rezultat samotestiranja negativen, ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko normalno 

obiskuje pouk. 

 

8. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju navzoči učitelj o tem obvesti 

starše oziroma njegove zakonite zastopnike, ki pridejo po otroka. Učenca, ki ima pozitiven 

rezultat, odrasla oseba pospremi v izolacijski prostor (kabinet razredne stopnje, prostor pri 

garderobah, učilnica št. 10, garderoba št. 1, knjižnica ‒ na podružnični šoli).  

 

9. Starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega 

zdravnika ali ga nemudoma naročijo na PCR-testiranje. 

  

10. Učenec počaka na izvid PCR-testiranja doma v samoizolaciji.  

 

11. V primeru pozitivnega rezultata na PCR-testiranju starši oziroma zakoniti zastopniki 

obvestijo otrokovega razrednika in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.  

 

12. Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe v zavodu ravna skladno z navodili NIJZ 

(Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s 

SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa 

s PCR-metodo.  

 

13. V primeru negativnega rezultata na PCR-testiranju učenec nadaljuje proces 

izobraževanja oziroma pouka. 

 

 

Miklavž na Dravskem polju, 17. 11. 2021        

         Dušanka Mihalič Mali,  

ravnateljica zavoda 

 

 


