
Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka 

Spoštovani starši,  

kljub ponovnemu srečanju z ministrico ostajajo nekatera vprašanja še vedno odprta. Zadnji Odlok 
vlade o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb moramo jutri, 17. 11. 2021, 
spoštovati, zato vam pošiljamo protokol samotestiranja učencev v šoli za jutrišnji dan:  

 Testiranje se bo začelo  ob 7.30 v matični učilnici. Priporočamo, da so tudi učenci- nevozači 
v šoli že ob 7.25.  

 Učenci  prinesejo s seboj   teste za samotestiranje, ki bo potekalo po naslednjih korakih:  
1, Vsak učenec sedi na svojem mestu. 
2.  Pred tem si umije roke in razkuži mizo (na razredni stopnji to opravijo učiteljice). 
3. Učenec vzame papirnati prtiček. 
4. Učitelj zavrti video posnetek o samotestiranju. 
5. Učenci po navodilih izpeljejo samotestiranje (učitelj nudi samo nujno pomoč, 
dodatno razlago, samega testiranja pa NE izvaja). 
6. Učitelj preveri rezultate.  
7. Učenci v vrečko oddajo  odpadni testni material. Učitelj vrečo zaveže in jo odloži 
pred lijak, kjer jo bo prevzela čistilka. 
8. Učitelji - učenci razkužijo svojo mizo, pouk se lahko začne. 

 Če je učenec pri samotestiranju v razredu pozitiven,  se ga  napoti v samoizolacijo – v  
staro telovadnico. V staro telovadnico ga spremlja učitelj, ki sporoči v tajništvo, da je 
učenec pozitiven. Iz tajništva se obvesti  starše, da pridejo po  učenca  na šolo.  

Samotestiranje izvedejo  vsi učenci, za katere smo prejeli soglasje staršev. Ker so jih nekateri 
učenci pozabili, naj jih prinesejo jutri.   

Izjema od testiranja so cepljeni in preboleli. Taki učenci morajo  pogoj PCT  dokazati z  vpogledom 
v uradno dokazilo.  

Učenci brez soglasja staršev za samotestiranje ostanejo doma in preidejo na pouk na daljavo. Za 
jutrišnji dan bodo navodila za delo objavljena na spletni strani šole pod rubriko Pouk na daljavo 
(4. – 9.r)  oz. preko sporočil v eAsistentu (1. – 3.r).  

V modelu BC1-OŠ, ki naj bi po ministričnem mnenju veljal tudi v tem primeru,  je predvideno, da 
se manjšo skupino učencev, ki niso prisotni pri pouku, obravnava tako kot ob običajni bolezenski 
odsotnosti. Prav glede tega pričakujemo z  okrožnico, ki je bila obljubljena danes ali jutri,  dodatne 
usmeritve. 

Hvala vsem, ki ste podprli izvedbo samotestiranja  v šoli; razveseljivo  v večjem številu. Prosimo 
še,  da opozorite otroke,  da je potrebno k samotestiranju pristopiti odgovorno.  

Hvala za strpnost, sodelovanje in ostanite zdravi.   

                                                                                      Alenka Tomšič, ravnateljica 


