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OBVESTILO ZA STARŠE   
Spremembe odloka 11. 11. 2021, uresničevanje od 17. 11. 2021  

  
Spoštovani starši!  
 

IZ TRENUTNO VELJAVNEGA ODLOKA 
Učenci se bodo v skladu z veljavnim odlokom vlade RS v šoli trikrat tedensko samotestirali, 
obvezno bo tudi nošenje mask za vse učence od 6. leta dalje.   
Izjeme, za katere samotestiranje v šoli ni potrebno:  

• učenci, ki so cepljeni,   
• učenci, ki so preboleli COVID-19 (v zadnjih 6 mesecih),  
• učenci, ki imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 

ur od odvzema brisa,  
• učenci, ki imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 

ur od odvzema brisa).   
Dokazila o negativnem rezultatu HAG ali PCR testa učenci pokažejo na dan, ko bi se 
sicer samotestirali v šoli, neposredno učitelju, ki bo prisoten ob samotestiranju.  
Če soglasja niste podali, se učenec v šoli ne bo samotestiral. Učenec se v skladu s sklepom 
ministrice, pristojne za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na 
daljavo, v tem primeru izobražuje na daljavo.  
 

PRIPRAVA OTROK S STRANI STARŠEV  
POGOVOR  
Prosimo, da se doma pogovorite o jutrišnjih spremembah (maske za vse učence in 
samotestiranje).   
Zaupajte nam, da bomo spremembe uvajali na miren način in 
se z otroki primerno pogovorili. Učitelji imajo znanje in izkušnje pri delu z otroki, tudi z 
najmlajšimi.  
Otroku sporočite, da mu bo učitelj/ica v šoli pri samotestiranju pomagal/a, kot mu pomaga tudi 
pri delu za šolo. To pomeni, da učiteljica ne bo naredila samotesta namesto učenca, temveč 
mu bo dala navodila na način, da jih bo otrok lahko razumel.  

Predlagamo, da si doma pogledate tudi video:  SAMOTESTIRANJE NA COVID-19 
#SkupajZmoremo - YouTube  
 

MASKA, TEST, DOKAZILA  
Otroci morajo imeti po veljavnem odloku kirurško masko ali FFP2 masko. Če trenutno ni 
možno dobiti ustreznih mask za mlajše učence, naj ima otrok masko iz blaga oz. masko, ki mu 
je prav.   
Prosimo, da starši poskrbite, da bo imel vaš otrok jutri s seboj test za samotestiranje. Pred 
dnevi je testov v lekarnah zmanjkalo, vendar smo prejeli informacijo, da so testi ponovno na 
voljo.  
Dokazila o P/C/T: Če se vašemu otroku ne bo potrebno samotestirati, poskrbite za to, 
da bo učitelj do srede, 17. 11. 2021, seznanjen z dokazilom.   
Tisti, ki boste želeli izkazati testiranje s HAG ali PCR testi, ne pozabite, da morate dokazila 

posredovati vsakič sproti.   
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU
https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU
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POGOVOR Z UČENCI V ŠOLI NA PRVI DAN SAMOTESTIRANJA   
V sredo, 17. 11. 2021, se bomo v šoli najprej pogovorili z učenci. Z njimi bosta razrednik 
in/ali sorazrednik. Pri najmlajših bosta z učenci dva učitelja. Enako bo v petek.  
Učitelji  si bodo vzeli dovolj časa za samotestiranje. Pogovorili se bodo in otroke pripravili na 
samotestiranje.   
Testirali se bodo le učenci, katerih starši bodo podali pisno soglasje in bodo s seboj imeli 
test za samotestiranje.  
 

POTEK SAMOTESTIRANJA V ŠOLI  
Samotestiranje se izvaja trikrat tedensko ob ponedeljkih, sredah in petkih 1. šolsko uro (če 
celoten razred prične s poukom preduro ali 2. uro, pa takrat). Če je učenec odsoten na dan, ko 
se izvaja testiranje, testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v šoli.   
Pogoj za samotestiranje je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali 
prebavil. V primeru bolezenskih znakov učitelj pokliče starše, ti pa morajo poklicati v 
ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki bo podal vsa nadaljnja navodila.  
Učitelj o samotestiranju pouči učence.   
 

RAVNANJE V PRIMERU POZITIVNEGA TESTA  
Učitelji bomo v primeru pozitivnega testa pri učencu ravnali kar se da skrbno. O rezultatu 
testa vas bomo obvestili in  prišli boste po otroka. Do vašega prihoda bo otrok 
počakal izven svoje učilnice, z njim bo delavec šole.   
Starše prosimo, da o rezultatu testa obvestite otrokovega osebnega zdravnika, ki vam bo dal 
nadaljnja navodila in vas napotil na PCR testiranje. Učenec počaka na izvid PCR testiranja 
doma.  V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki 
obvestijo razrednika.    
Po novem, skladno z navodili Nacionalnega instituta za javno zdravje, bomo posamezni 
oddelek napotili v karanteno šele po pozitivnem PCR testu. Če bo učenec na samotestiranju 
pozitiven, oddelek še ne bo šel v karanteno. 
 
 
 
Krizni tim OŠ Frana Albrehta Kamnik 
Rafko Lah 
Anita Rusak Kastelic 
Zdravko Slevec 
Tina Plahutnik 
Andreja Ortl 
 
 
 
 

 


