
 

NAVODILA IN POJASNILA ZA OBVEZNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV  

 

- Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat 

tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). V kolikor je 

učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi naslednji dan, 

ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.  Starši prevzamejo teste za samotestiranje 

učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če učenec izpolnjuje pogoj PCT, mu ni 

potrebno izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje. Starši o tem obvestijo šolo.  

- Testiranje bo, na podlagi pisnega soglasja starša oz. zakonitega zastopnika,  potekalo tako, da 

se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali prvo šolsko uro posameznega 

oddelka po Protokolu samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo 

za zdravje. Učencem, ki samotestiranja ne izvajajo v skladu s sprejetim odlokom, se začasno 

prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnem zavodu.  

- Starši naj se z otrokom pogovorijo o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer jim je lahko 

v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. 

Priporočamo, da otrok samotestiranje ob prisotnosti starša poskusi tudi sam izvesti.  

- Učenci test izvedejo v učilnicah, telovadnici  oziroma prostoru, ki je po urniku učencev določen 

za prvo šolsko uro. Učenci imajo svoje teste s seboj. Nad samotestiranjem izvaja nadzor oseba, 

ki jo določi ravnatelj. Oseba, ki izvaja nadzor učencem pri samotestiranju, ne sme pomagati in 

ni pristojen za ocenjevanje in poučevanje samotestiranja. Učenci opravijo samotestiranje 

samostojno. Učenci izvajajo samotestiranje skladno z navodili proizvajalca. Po izvedenih 

postopkih samotestiranja učenci test položijo na rob mize in počakajo rezultat. Odpadke, ki 

nastajajo pri samotestiranju, učenci odložijo v koš namenjen za zbiranje odpadkov.    

- V primeru pozitivnega rezultata testa bo učitelj obvestil pooblaščeno osebo za izvajanje 

ukrepov COVID-19 na šoli. Učenec in ravnatelj v tem primeru ravnata v skladu z Navodili NIJZ. 

Šola o tem obvesti starše oziroma zakonite zastopnike učenca. 

- Učenca se prijazno, s pomirjajočim pogovorom o nadaljnjem dogajanju, pospremi v prostor za 

izolacijo, kjer ob prisotnosti odrasle osebe počaka do prihoda staršev oziroma do odhoda 

domov. Starše drugih otrok v oddelku, kjer se je pojavil pozitiven hitri test, se obvesti, naj bodo 

pozorni glede počutja svojih otrok. Šola se bo za vse primere pozitivnih testov epidemiološko 

posvetovala z lokalno izpostavo NIJZ.  

- Pri zbiranju in obdelovanju občutljivih osebnih podatkov, ki bodo nastali za namen izvajanja 

določb veljavnega odloka, bo šola upoštevala predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU


 

Ta navodila začnejo veljati 17. 11. 2021 in se glede na potrebe lahko sprotno dopolnjujejo.  

 

Bakovci, 15. 11. 2021    Ravnateljica: Jožica Lukač 
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