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Zadeva: Obvestilo o protokolu samotestiranja učenk in učencev na Osnovni šoli Šmarje pri Kopru 

 

Spoštovani starši, 

zahvaljujem se vsem, ki ste oddali soglasje o samotestiranju in s tem pristopili k reševanju težav z 

naraščajočim številom okužb. Samo tako bo lahko pouk potekal kot običajno, to je v šolskih klopeh.   

Odlok Vlade RS o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 

covidom–19 z dne 11. 11. 2021 določa obvezno samotestiranje učenk in učencev v vzgojno-

izobraževalnem zavodu od srede, 17. 11. 2021, dalje. To moramo storiti zaradi zdravja otrok in širše 

skupnosti.  

Učiteljice in učitelji bodo vodili samotestiranje v prijetnem vzdušju šole. Pred tem bo otrokom preko 

videa v razredu predstavljen postopek. Učenci bodo med postopkom cel čas v prisotnosti učitelja, 

vodeni postopek pa bodo izvedli sami. Učenci razredne stopnje (1. do 5. razred) izvajajo samotestiranje 

v razredu, učenci predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) v večnamenskem prostoru po določenem 

razporedu. 

Zavedamo se in razumemo, da imajo starši pomisleke. Nekateri ne zaupajo, da bo otrok zaradi svoje 

neizkušenosti zmožen samotestiranje primerno izvesti. Morda ima otrok zdravstvene težave ali kaj 

drugega. Lahko pa gre samo za odklanjanje odloka, nevero v virus in podobno.  

Starše naprošamo, da v primeru zdravstvene ovire pri otroku to potrdijo z zdravniškim spričevalom - 

mnenjem zdravnika. 

Staršem, ki imajo zadržke glede samotestiranja otrok v šoli, želimo ponuditi možnost, da pri 

samotestiranjau svojega otroka prisostvujejo. V ta namen smo pripravili prostor za samotestiranje 

učenk in učencev od 1. do 5. razreda na spodnjem parkirišču pod igriščem v pokritem prostoru za 

kombi. 

Učenci od 6. do 9. razreda bodo samotestiranje v prisotnosti staršev lahko opravili na pokritih tribunah 

ob atriju šole. 

Postopek: 

• Otrok v spremstvu staršev prinese v šolo test. 

• Pooblaščena oseba šole spremlja samotestiranje. 

• Pooblaščena oseba je prisotna med samotestiranjem in zabeleži rezultat. 

• Otrok z negativnim testom odide k pouku. 

Tako samotestiranje se bo izvajalo od 7.45 do 8.15. Ob 8.20 naj bi pričeli s poukom. 
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Za vse učence, katerih starši ne soglašajo z izvedbo samotestiranja in nimajo ustreznega zdravstvenega 

razloga za neopravljanje samotestiranja ter nimajo veljavnega zdravniškega potrdila o testiranju s HAG 

testi oz. niso cepljeni, ali niso preboleli covida-19, bo pouk potekal na daljavo. 

Starše prosimo, da nam dostavijo morebitna potrdila o cepljenju, prebolelosti ali veljavnem testiranju. 

V tem primeru se otroku ni potrebno samotestirati. 

Prosimo starše, da nam posredujejo soglasja ali nesoglasja o samotestiranju zaradi organizacije pouka. 

V kolikor učenec ne bo prisoten pri pouku, je potrebno odjaviti šolske obroke.  

Spoštovani starši, za nas delavce šole je tak način dela velik napor. Učitelji se morajo pripravljati pouk 

v razredu in na daljavo. Ne vemo, kako bomo vse te obremenitve zmogli. Zavedamo se, da bomo uspeli 

samo z vašo pomočjo in veliko sreče. Presejalni test je namenjen temu, da zajezi širjenje virusa. Vsi 

ostali komentarji so brezpredmetni. Prosimo vas za podporo in sodelovanje, saj bomo le tako lahko 

pouk nadaljevali v šoli.  

Poskrbimo za svoje zdravje. 

 

Lep pozdrav 


