
 

 

 

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA NA OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 

1. RAZRED 

 

- samotestiranje v novembru 2021 poteka v šolski telovadnici in otroka 

samotestirate starši. Vhod je za vas zadaj. 

- pripravljeno bo 6 samotestirnih mest za 1. razrede in v telovadnici bosta dve 

nadzorni učiteljici, ki bosta beležili oddane testne ploščice. 

- Starši ste v pomoč otroku pri odpiranju embalaže, ko si vzame bris, nakaplja 

tekočino na ploščico in to odda nadzorni učiteljici. Za tem zapustite stavbo, otrok 

pa se gre pripravit v skupino. Rezultat po 15 minutah pogledata učiteljici in vas 

pokličemo s šole, če bi bil slučajno pozitiven. 

- Z decembrom bomo skušali samotestiranje prestaviti v razred, če bo seveda še 

potrebno, saj bodo učenci do takrat postopek gotovo usvojili. 

 

2. in 3. RAZRED 

 

- samotestiranje bo potekalo v matični učilnici otroka vsak PON, SRE in PET ob 

7:45 

- prva dva dneva samotestiranja, bo učiteljica otrokom zavrtela filmček o poteku 

samotestiranja, potem pa bodo samotestiranje opravili popolnoma sami 

- učenci najprej odprejo testno ploščico in zadaj napišejo svoje inicialke 

- samotestirajo se na svojem mestu ali pa na pripravljenih samotestirnih mestih, 

kjer bo zagotovljena intima (obrnjeni proti steni na zadnjem delu učilnice in z 

razmikom 2 m) 

- po samotestiranju oddajo testno ploščico na pladenj, ki je pri nadzornem učitelju, 

ne da bi kdo videl, čigava je ploščica 

- nadaljujejo s poukom 



- po 15 minutah učiteljica preveri teste 

- če so vsi testi negativni, se pouk nadaljuje za vse, če pa je kateri od njih pozitiven, 

pa svetovalna služba ali strokovna oseba prevzame otroka, ga odpelje v izolacijo 

in tam počaka na starše 

OPCIJA: 

- prvih pet testiranj (dva tedna) lahko to samotestiranje izvajate z otrokom tudi 

starši, ko ga pripeljete v šolo in sicer v šolski telovadnici, kjer se otrok 

samotestira ob vaši pomoči. Vhod je za vas zadaj. 

- pripravljena bodo po 3 samotestirna mesta za 2. in 3. razred in v telovadnici bosta 

dve nadzorni učiteljici, ki bosta beležili oddane testne ploščice. 

- Starši ste v pomoč otroku pri odpiranju embalaže, ko si vzame bris, nakaplja 

tekočino na ploščico in to odda nadzorni učiteljici. Za tem zapustite stavbo, otrok 

pa se gre pripravit v skupino. Rezultat po 15 minutah pogledata učiteljici in vas 

pokličemo s šole, če bi bil slučajno pozitiven. 

- z 29. 11. 2021 več ta suport ne bo potreben 

 

 

4. in 5. RAZRED 

 

- samotestiranje bo potekalo v matični učilnici otroka vsak PON, SRE in PET ob 

7:45 

- prva dva dneva samotestiranja, bo učiteljica otrokom zavrtela filmček o poteku 

samotestiranja, potem pa bodo samotestiranje opravili popolnoma sami 

- učenci najprej odprejo testno ploščico in zadaj napišejo svoje inicialke 

- samotestirajo se na svojem mestu ali pa na pripravljenih samotestirnih mestih, 

kjer bo zagotovljena intima (obrnjeni proti steni na zadnjem delu učilnice in z 

razmikom 2 m) 

- po samotestiranju oddajo testno ploščico na pladenj, ki je pri nadzornem učitelju, 

ne da bi kdo videl, čigava je ploščica 

- nadaljujejo s poukom 

- po 15 minutah učiteljica preveri teste 



- če so vsi testi negativni, se pouk nadaljuje za vse, če pa je kateri od njih pozitiven, 

pa svetovalna služba ali strokovna oseba prevzame otroka, ga odpelje v izolacijo 

in tam počaka na starše 

 

5. -  9. RAZRED 

 

- samotestiranje bo prva dva testiranja potekalo v matični učilnici otroka ob 7:45 

- prva dva dneva samotestiranja, bo učitelj, ki ima prvo uro pouk  v oddelku, 

otrokom zavrtel filmček o poteku samotestiranja, potem pa bodo samotestiranje 

opravili popolnoma sami 

- učenci najprej odprejo testno ploščico in zadaj napišejo svoje inicialke 

- samotestirajo se na svojem mestu ali pa na pripravljenih samotestirnih mestih, 

kjer bo zagotovljena intima (obrnjeni proti steni na zadnjem delu učilnice in z 

razmikom 2 m) 

- po samotestiranju oddajo testno ploščico na pladenj, ki je pri nadzornem učitelju, 

ne da bi kdo videl čigava je ploščica 

- nadaljujejo s poukom 

- po 15 minutah učitelj preveri teste 

- če so vsi testi negativni, se pouk nadaljuje za vse, če pa je kateri od njih pozitiven, 

pa svetovalna služba ali strokovna oseba prevzame otroka, ga odpelje v izolacijo 

in tam počaka na starše oz. se ga napoti domov ob predhodnem klicu vas 

 

- od 22. 11. 2021 bo samotestiranje potekalo v matični učilnici med 7:30 in 7:45 

uro. Učenci naj pridejo v šolo 5 minut prej, da se izvede ta dolžnost. 

 

 

Peter Pirc, ravnatelj 
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