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Osnovna šola Braslovče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOL ZA SAMOTESTIRANJE UČENCEV V ŠOLI 

Šolsko leto 2021/2022 

 

CILJA: 

1. s primernimi postopki, komunikacijo ustvariti varno in vzpodbudno okolje v šoli 
(relacije: učenci – starši – zaposleni); 

2. organizirati pouk s kar največ učenci v šoli in z možnostmi, ki jih imamo, tudi hibridni 
pouk na daljavo. 

 

 

 

 

 

mag. Marija Arh, ravnateljica 
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B-model pouka (vsi v šoli, upoštevanje omejitev) 

BC1-model pouka (karantene za posamezne učence oz. oddelke, pouk na daljavo) 

1. Izhodišča  

• Samotestiranje vseh učencev prostovoljno DOMA 1x oz. 2x/teden do 16. 11. 2021. 
 

• Širjenje okužb in zaostrovanje ukrepov za zajezitev epidemije; ODLOK VLADE RS.  
 

• Brezplačno samotestiranje JE ZA VSE učence OBVEZNO od 17. 11. 2021 dalje s 
hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2, če se učenci počutijo zdravi, brez znakov 
oz., 

o če niso polno cepljeni (oz. so cepljeni več kot 9 mesecev), 
o če niso preboleli covid-19 (oz. so ga preboleli pred več kot 6 meseci). 

 
Dokazovanje pogoja prebolevnosti in cepljenosti z dokazili kot odrasli (preko 
portala eVem, pediatra …) – prinesejo le na vpogled. 
Izjeme od samotestiranja v šoli (OPP, uradno potrdilo o T, zdravniško potrdilo) 
in soglasje na vpogled. Soglasja hranijo razredniki. 
 

Vzpostavljanje pozitivne klime, podpore, razumevanja tako staršev kot učencev. 
Primerna komunikacija oz. toleranca sploh na začetku.  
 

• Pogoj PCT ne velja za osebe, ki pripeljejo otroke v vrtec in v 1., 2., 3. razred OŠ. 

 
• Nošnja kirurških mask oz. mask tipa FFP2 razen za: 

• otroke do dopolnjenega 6. leta, 
• vzgojitelje, pom. vzgojiteljev pri neposrednem delu z otroki, 
• nastopajoče, 
• pri športni vadbi, 
• osebe s PP, 
• pri igranju na inštrumente (pihala …), 
• v šolski jedilnici. 

 
Manjše kirurške maske se dobijo v lekarni, sicer se običajno masko prilagodi (trakci), 
za najmlajše dovoljena tudi maska iz blaga, dokler ni možno kupiti kirurške. 
 

• Smiselno se upoštevajo že zapisanih protokolov šole, navodil NIJZ, MIZŠ in odlokov. 
 

• Pridobivanje soglasij za samotestiranje. Pošiljanje najkasneje v ponedeljek, 15. 11., 
zbiranje do srede, 17. 11. 2021 oz. ko pride otrok v šolo, in posredovanje števila 
učencev brez soglasja v svetovalno službo oz. v oblak. 
 

• Učenci bodo prinesli svoje teste (za en teden skupaj, tj. 3 teste in jih shranijo v 
omaro, sicer dobijo 15 testov/mesec v katerikoli lekarni). 
 

• ZAUPANJE STROKI, POMEN SOLIDARNOSTI. 
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2. Organizacija preverjanja pogoja PCT za zunanje obiskovalce 

• Skrbeti za zaklepanje glavnih vhodnih vrat (vodje POŠ, hišnik). 
 

• Pri vhodu je vpisni list, kamor se vpiše zunanji obiskovalec. Na POŠ po potrebi. 
 
• Pregled PCT-pogoja z osebno izkaznico opravi zaposleni, h kateremu je 

obiskovalec namenjen (18., 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkih dovoljuje 
vpogled v dokazila in s tem v povezavi v osebni dokument, ni pa dovoljeno 
fotokopirati in shranjevati dokazil). 
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3. Organizacija samotestiranja za učence v šoli 

• Obveščanje na spletni strani šole – splošno (vodstvo šole, svetovalna služba),                                                
po potrebi tudi razrednik (vsem staršem v oddelku, posameznikom). 
 

• Razrednik oblikuje zase seznam učencev (iz eA), katerih starši so poslali 
(ne)soglasje za samotestiranje. Seznama se ne shranjuje, kam posreduje ipd. 
 

• Pogovor na razrednih urah (razredniki) o: 
o nujnosti upoštevanja vseh ukrepov, motivacijsko, 
o iskanju morebitnih področij, kjer se da narediti še kaj v posameznem oddelku, 
o tenkočutnemu pregledu nošenju mask, 
o pogovoru o občutkih, stiskah …, 
o sprejemanju morebitnega pozitivnega testa – ne-šikaniranje učencev, 
o po potrebi ogled FILMA, grafike o samotestiranju. 

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

• Pregled urnikov in prostih strokovnih delavcev za pomoč pri samotestiranju za 
vsak dan, ko se testira, in določi morebitne zamenjave (pomočnica r.).  
 

• Samotestiranje poteka v matični učilnici oz. kjer poteka pouk v mehurčku. Učenci, 
ki imajo prvo uro šport, gredo v matično učilnico. Čakajoči učenci se po možnosti 
priključijo učencem v matični učilnici oz. se samotestirajo pri naslednji uri. 

 
• Učenci na RS, katerih starši so se odločili za samotestiranje, se testirajo prvo uro 

običajno pri razredničarki. Pomen 1. samotestiranja in ustvarjanja zaupanja. 
 

• Učno uro, ko se opravlja samotestiranje, se smiselno vsebinsko prilagodi, izlušči 
se bistveno. Učiteljica na RS lahko po potrebi ure na urniku zamenja, da ne bo 
vedno krajša ura le enega predmeta. PRVI TEDEN PRI TESTIRANJU NI 
SMISELNO HITETI, DA NE PRIDE DO POŠKODB. NAJ BO PRVI TEDEN 
TEDEN UVAJANJA, prvič samotestiranje vsi učenci skupaj, če se le da.  

 
• Če je ponedeljek praznik, se testira na torek in nato na četrtek. Če je oddelek v 

karanteni, se testira naslednji dan, ko pridejo učenci v šolo (pripravljena tabela). 
 

• Razporeditev strokovnih delavcev po oddelkih + učeči učitelji.  
Npr.: 

Odd Ura PON TOR SRE ČET PET 
1. a 7.15 Gorišek/Straus Prušnik  Prušnik/Kumer Lončarič/Prušnik Gorišek/Prušnik 

1. b 7.15 Gorišek/Lončarič Gorišek Kumer/ Lončarič Lončarič Prušnik/Lončarič 

2. a 8.20 Straus/Zamrnik Straus Straus/Kolman Straus/ Straus/ Jezernik 

2. b 8.20 Rehar/Zamrnik Rehar Rehar/Kolman Rehar/ Rehar/ Jezernik 

3. a 7.15 Drča B./Vombek Drča B./ Drča B./Vombek Drča B./ Drča B./Drolc 

4. a 7.15 Pražnikar/ Marolt/ Pražnikar/ Pražnikar/Drolc Pražnikar/Kumer 

5. a 7.30 Tratnik/ Tratnik/ Filej/Palir B. Tratnik7.45 /Filej Filej/Tratnik 

5. b 7.15 Klokočovnik/Mulej Sorčan Sorčan/Drolc Sorčan/ Sorčan/Mulej 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU
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6. a 7.30 Zamrnik/Kumer Zajc/ Vitanc B./Šeško Mlinar K./ Benčan/Palir 

6. b 7.30 Benčan/Urankar Marolt-ods Vitanc B./Zajc Zahrastnik/ Mlinar/Bitenc 

6. c 7.30 Šeško/Kolman Mlinar/Kolman Marovt/Urankar Šeško/Drolc Marovt/Kolman 

7. a 7.30 Kosi-ods Vitanc B./Benčan Benčan/Malus Vitanc/Oder Kosi/Filej 

7. b 7.30 Dobnik/ Vitanc/Dobnik Bitenc-ods Vitanc/Benčan Dobnik/Bitenc 

8. a 7.30 Zajc/Mlinar Štolfa/Filej Dobnik/Štolfa Dobnik/Štolfa Vitanc B./Drolc 

8. b 7.30 Marovt-ods Oder/ Filej/ Filej/ Vitanc B./Oder 

8. c 7.30 Zahrastnik/ Marovt/Šeško Kosi/Vozlič Kosi/Vozlič Zajc-ods 

9. a 7.30 Štolfa/Marolt Zahrastnik/ Oder/Kumer Zajc Marolt/Štolfa 

9. b 7.30 Vozlič-ods Votlič/Kosi Zahrastnik/Arh Kolman Šeško/Vozlič 

 

• Za organizacijo samotestiranja na POŠ se dogovori z vodji POŠ. Poročanje o 
potrebah. 
 

• Učitelji, ki bodo pri samotestiranju, se poučijo o načinu samotestiranja (praktično, film, 
grafika). PRIPRAVITI UČENCE NA SAMOTESTIRANJE – BREZ PANIKE, 
ŠIKANIRANJA! POMIRJUJOČE. UČITELJ JE ZGOLJ NADZORNI IN NE TESTIRA 
OTROK, usmerja jih besedno. Nadzorni lahko pogleda in preveri rezultat testa. 
 

• Izvedba samotestiranja na razdalji ob čistih mizah (zjutraj najbrž so). Čiščenje miz po 
testiranju (pomoč strokovnih delavcev). Navodila NIJZ (6 korakov):  

1) umivanje rok, priprava kompleta na papirnati brisački, 
2) tekočina v epruveti, 
3) jemanje brisa 2,5 cm globoko, maska pokrije usta, 
4) mešanje 20 sekund, 
5) 3 kapljice v majhno režo, 
6) branje rezultata, razkuževanje/umivanje rok. 

 
• Priprava dovolj razkužil, krp, manjših vrečk za odpadke, rokavic za učitelje 

(organizator OZHR).  V zbornici bodo ROKAVICE, VREČKE, vzemite oz. sporočite, 
če je dovolj razkužil po razredih. Vreče z odpadki se postavijo pred učilnico. Čistilka 
da vse manjše vrečke v večjo vrečko in odnese v kontejner za mešane odpadke (po 
72 urah). Zračenje … ob pozitivnem testu. 
 

• Poročanje rezultatov oz. POZITIVNIH TESTOV pomočnici ravnateljice. Če je test 
pozitiven, gre v karanteno samo dotični učenec, ne pa ves oddelek (predvidoma so 
bili skupaj krajši čas, 2 dni nazaj je bil učenec negativen). 
 

• Še vedno pa lahko izvajamo zaprti mehurček (učence damo v oddaljeno učilnico, 
gredo prej na kosilo in na vožnjo za domov), sicer karantene po protokolu. 
 

• Povedati za dodatne vožnje v karanteno v računovodstvo (plačilo iz fonda zaščitna 
oprema). Prav tako sporočiti odgovornim za vožnje (prevoznikom),  
                                                                       prehrano (v kuhinjo),  
                                                                       razkuževanje prostorov (hišniku), 
                                                                       organizacijo pouka na daljavo (učiteljem, 
                                                                                                                         staršem).                                                                       
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• Organizacija osamitve okuženega učenca oz. odhod domov (svetovalna služba).  
Izolacijske sobe na MŠ: radijska soba, soba za čistilke, nivojska učilnica, kabinet 
(Peklar) … Več izolacijskih prostorov tudi na POŠ, če bo več pozitivnih primerov. 
 
Pozitiven hitri test se potrdi ali ovrže v testom PCR v organizaciji ZD oz. staršev. 
Možnost PCR testa brez napotitve zdravnika le s fotografijo poz. testa. 
 

• Pouk na daljavo. HIBRIDNI POUK se izvaja istočasno v šoli in preko ZOOM-a za 
učence doma. 
o Po potrebi pripraviti tudi spletno učilnico. 
o Po potrebi poiskati pomoč pri ge. Štolfa, Mlinar Kreča, Robnik. 
o Pregledati opremo (table v posameznih razredih, prenosniki za učitelje/za učence, 

kar jih je …). 
o Praksa kaže, da se lahko istočasno razlaga snovi, veliko težje pa je voditi tudi 

pogovor v učilnici in preko ZOOM-a. Najbrž bo po razlagi potrebno učence, ki so v 
manjšini, zaposliti.  

o Pred začetkom pouka na daljavo: 
- pogovor o načinu dela, 
- poslati povezave, 
- vzeti potrebščine domov, 
- kako bo z uro na daljavo, ko se izvaja samotestiranje, 
- urediti seznama za pogoj PCT (imensko, številčno), 
- urediti prehrano, prevoze ipd. 

o Racionalna raba morebitnih dodatnih ur za ZOOM konference, ur za 3. steber 
praviloma ni. 

o Učence, ki imajo pouk od doma, se ne ocenjuje oz. se ravna po navodilih MIZŠ in 
odločitvijo učiteljskega zbora. 

 
• UČENCI v šoli NAJ SE VSAJ 1X NA DAN RAZGIBAJO (če se da zunaj brez mask). 

RAZMIK MIZIC NA 1,5 M, ČE JE MOGOČE (brez mask). 
 
 
Torej: 

a. prihod učencev v šolo (matična učilnica), 
b. pregled dokazil, 
c. izvedba samotestiranja pod nadzorstvom (počasi, tenkočutno), 
d. klic staršev, če je učenec v šoli, pa nima soglasja oz. dokazila, učenec brez 

soglasja ostane v učilnici, 
e. nadaljevanje s poukom, če so učenci negativni v šoli oz. pouk na daljavo, 
f. ukrepanje skladno z navodili NIJZ. 
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4. Ukrepi ob nespoštovanju nošnje mask, samotestiranja 

MASKE ZA UČENCE in OBVEZNO SAMOTESTIRANJE OD 1. DO 9. RAZREDA 

• Če učenci pridejo v šolo, ne da bi starši dovolili nošnjo mask oz. samotestiranje, se 
sporoči v svetovalno službo.  
 

• Posvet za take primere v timu: svetovalna služba, razredničarka, pomočnica r. in 
ravnateljica. 

 
• Učenec do odločitve ostane v učilnici. 

 
• Če učenec masko pozabi, se mu da šolsko kirurško masko in se mu pove, da mora v 

naslednjih dneh imeti svojo masko. Ob večkratnem ponavljanju se obvesti starše. 
 

• Druge kršitve v povezavi z maskami, s testi oz. samotestiranjem … se obravnavajo po 
Vzgojnem načrtu šole. 

 
• Nespoštovanje PCT – obvestiti CSD. 
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O nadaljnjih, zahtevnejših postopkih se s starši oz. z učenci NE razpravlja! 

 

ZAPOSLENI (upam, da nič od tega) 

Pogoj PCT 

• Možnost disciplinskega postopka (65. člen KPVIZ). 
• Pisno opozorilo pred redno odpovedjo  (85. člen ZDR-1). 
• Redna odpoved pogodbe iz krivdnih razlogov (89. člen ZDR-1). 
• Izredna odpoved  pogodbe (110. člen ZDR-1). 
• Odškodninska odgovornost delavca (74. člen KPVIZ). 
• Obveščanje zdravstvene inšpekcije. 

Za starše ni predvideno plačilo kot v času epidemije, če bodo zaradi varstva otroka doma, 
ker se ne želi samotestirati v šoli.  

VELIKA HVALA ZA POMOČ (34. člen ZDR-1). 

 
UČENCI  

• Seznanjanje staršev glede na veljavni Odlok vlade in razgovor z njimi. 
• Razlog za ne-nošnjo mask je zdravniško potrdilo (npr. rak, cistična fibroza, oslabljen 

imunski sistem, motnje v razvoju, druga zdravstvena stanja).  

Možno tudi 
• Obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport (izvajanje nadzora po 39. in 46. a členu 

Zakona o nalezljivih boleznih).  
 
 

Praksa bo pokazala pomanjkljivosti, ki jih bomo odpravljali sproti.  

• VK, 12. 11. 2021. 
• Točka dnevnega reda na Svetu staršev, 17. 11. 2021. 
• Sprotni pogovori. 
• VK, po potrebi po prvem dnevu, tednu … samotestiranja. 
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5. Pravna podlaga  

Šolsko leto 2021/22 v RS v razmerah, povezanih s covid-19, modeli in priporočila, ZRSŠ, 
2021. 

Navodila VIZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, NIJZ 2020 in 
posodobitve. 

Protokol za samotestiranje učencev v šoli, MZ z 10. 11. 2021, št. 187/399/2020/257. 

Okrožnica MIZŠ, št. 6030-1/2021/71. 

Odloka vlade RS,  št. 174/2021 in  št. 177/21. 

Okrožnici MIZŠ, št. 603-1/2021/96, št. 603-1/2021/97 in dopolnitve. 

 

Interni protokoli šole v povezavi z epidemijo, OŠ Braslovče, 2020, 2021. 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, 2019. 

Politika varstva osebnih podatkov, 2019. 

Pooblastilo za preverjanje pogoja PCT za učence, 2021. 

Izjava o varnosti z oceno tveganja OŠ, 2021. 

Vzgojni načrt OŠ Braslovče, 2019. 

 

Posredovanje podatkov v aplikacijo na MIZŠ. 
 

Dopolnjevanje protokola po potrebi. 


