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NAVODILA ZA IZVEDBO SAMOTESTIRANJA V ŠOLI 

 

Navodila stopijo v veljavo v ponedeljek, 15. 11. 2021 in se začnejo izvajat v sredo, 17. 11. 2021.  

Navodila dopolnjujejo Protokol za samotestiranje učencev (okrožnica  MIZŠ z dne 12. 11. 2021, 

objavljena 13. 11. 2021).  

Navodila opredeljujejo:  

1. Konkretnejša navodila za samotestiranje 

2. Določitev »nadzornikov« nad samotestiranjem 

3. Termin za samotestiranje 

4. Prostor za izvedbo samotestiranja 

5. Ravnanje v primeru pozitivnega učenca 

6. Pouk na daljavo za učence, ki se ne samotestirajo in ne želijo nositi maske 

 

1. Konkretnejša navodila za samotestiranje 

Samotestiranje se po navodilih MIZŠ in NIJZ izvaja v prostorih šole. Šola ne more zagotoviti 

primernejših prostorov od matičnih učilnic, zato se samotestiranje izvaja v matičnih učilnicah. 

Oddelek, ki začne s ŠPO, najprej v matični učilnici izvede testiranje.  

Vsi učitelji, ne glede na razred, samotestiranja ne izvajajo ampak samo nadzirajo. Postopek je že 

opisan v navodilih MIZŠ. Infografike o postopku samotestiranja so objavljene v vsaki učilnici.  

V primeru, da so starši podpisali soglasje, učenec pa testa ni prinesel s seboj, mu »posodimo« šolski 

test, starše pa opomnimo, naj test prinese učenec v šolo.  

Staršem bo predlagano, da imajo učenci razredne stopnje s seboj po 5 testov, kjer škatlo podpišejo in 

pustijo v učilnici.  

Za učence 1. in 2. razreda bodo starši dobili navodilo, da otroka lahko sami samotestirajo ob prihodu 

v šolo. V tem primeru to izvedejo za mizo na hodniku (ni primernejšega prostora) in počakajo 15 

minut, da se pokaže rezultat. Tester podpišejo in ga pustijo razredniku. Če je pozitiven, seveda otroka 

odpeljejo domov.  

V vseh učilnicah bodo dodane posebne vreče za smeti za vse odpadke od samotestiranja. Čistilke 

bodo to pobrale po zaključku pouka. Papirnata embalaža naj gre v koš za papir. 
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2. Določitev »nadzornikov« nad samotestiranjem 

Za nadziranje samotestiranja so zadolženi/pooblaščeni učitelji razredniki na razredni stopnji od 1. 

do 5. razreda, ter vsi učitelji, ki začenjajo prvi s poukom celotnega oddelka. Na razredni stopnji je v 

primeru, da se pouk začne s predmetom, ki ga ne izvaja razrednik, pooblaščena oseba za nadziranje 

samotestiranja, ta konkretni učitelj.  

3. Termin za samotestiranje 

Samotestiranje se izvaja ob ponedeljkih, sredah in petkih prvo šolsko uro oz. prvo uro, ko je oddelek 

skupaj v celoti.  

Učenec, ki je ta dan odsoten, se samotestira takoj prvi dan, ko ponovno pride v šolo, v prostoru pred 

tajništvom. 

Oddelki, ki so v karanteni, se prvič samotestirajo na dan, ko se vrnejo v šolo. 

4. Prostor za izvedbo samotestiranja 

Prostor za izvedbo samotestiranja je matična učilnica. Pred in po samotestiranju jo prezračimo. 

Prostor za samotestiranje učencev, kjer bodo sodelovali starši, je mizica na hodniku v prvem ter 

drugem nadstropju.  

5. Ravnanje v primeru pozitivnega učenca 

V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje se učenca napoti v izolirno sobo 

(prostor pri glavnem vhodu v šolo, ob garderobah in WC-jih) ter obvesti njihove starše (iz tajništva 

šole) . Mlajše učence pospremi učitelj.  

6. Pouk na daljavo za učence, ki se ne samotestirajo  

V primeru, da pride v šolo otrok, katerega starši ne dajo soglasja k samotestiranju, ne sme biti 

prisoten v razredu. Če šole ne želijo zapustiti ali jih starši ne pridejo iskat, počakajo v knjižnici do 

konca pouka. Nadzor nad njimi izvajata knjižničarki.  

Učenci, ki se ne bodo samotestirali, nimajo vstopa v šolo. Za te učence bo organiziran pouk na 

daljavo, kar pomeni: 

- Učitelj objavi v MST tedenski plan dela,  gradivo bo objavljeno vsak ponedeljek.  

Omenjeni učenci se ob neizpolnjevanju PCT pogoja ne bodo mogli udeležiti ustnega ali pisnega 

ocenjevanja. Oceno pridobijo po vrnitvi v šolo.  

Zapisala,  

KARMEN CUNDER, ravnateljica  

Logatec, 16.11.2021 
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