
PROTOKOL SAMOTESTIRANJA DIJAKOV NA SARS-COV-2 

NA ŠC RAVNE NA KOROŠKEM, GIMNAZIJA 

 

V ŠOLO NAJ PRIDEJO SAMO ZDRAVI DIJAKI. 

(1) Upoštevamo Protokol samotestiranja dijakov v srednjih šolah, …, ki ga je izdalo 

Ministrstvo za zdravje, 10. 11. 2021.  

(2) Samotestiranje na šoli je obvezno za vse dijake Gimnazije Ravne na Koroškem, ki v tednu, 

ko se udeležujejo izobraževalnega procesa na šoli, ne izpolnjujejo pogoja PCT, prebolevnosti 

pred največ 6. meseci ali cepljenosti ali testiranja, kot je določen z ustreznimi predpisi. 

(3) Samotestiranje dijakov izvajamo trikrat tedensko, praviloma vsak ponedeljek, sredo in 

petek na začetku prve šolske ure, ko ima oddelek skupaj pouk. Samotestiranje poteka v 

učilnici, kjer imajo dijaki pouk,  pod nadzorom učitelja, ki ima takrat po urniku pouk za ta 

oddelek. Dijaki, ki začnejo pouk s športno vzgojo, samotestiranje opravijo pod nadzorom 

učitelja športne vzgoje v matični učilnici in gredo potem v telovadnico. Dijaki, ki se ne testirajo, 

gredo v telovadnico. 

(4) Test za samotestiranje udeleženec  prinese s seboj. Izjemoma dijaku, ki ga nima s seboj, 

test posodimo v tajništvu šole, kamor ga pride sam iskat. 

(5) V učilnico pridejo vsi dijaki, če se testira večina, sedijo na svojih mestih. Pri testiranju 

posameznikov, se dijak usede na prosto mesto v prvih vrstah, pripravi test, si z nosu odstrani 

zaščitno masko, odvzame bris, nazaj namesti zaščitno masko in po navodilih proizvajalca testa 

nadaljuje z izvajanjem testa. V primeru neveljavnega testa dijak samotestiranje ponovi.  

(6) Dijak rezultat testa pokaže nadzornemu učitelju. Učitelj ga zabeleži v evidenco (seznam) 

razreda. Izjavo o samotestiranju izpolni dijak in podpiše nadzorni učitelj, če dijak to izjavo 

potrebuje kot dokazilo za udeležbo pri vzporednem izobraževanju in izvenšolskih aktivnostih. 

 (7) V primeru pozitivnega rezultata testa se dijaka pospremi v učilnico 13 in se naprej ravna 

po protokolu za obravnavo primera s sumom na COVID-19. Glede ostalih udeležencev šola 

ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

(8) Dijaki, ki bi se morali samotestirati v šoli in so ob uri samotestiranja odsotni, se morajo 

nadzorovano samotestirati, ko pridejo v šolo, ob prisotnosti učitelja, ki ima takrat pouk. Učitelj 

rezultat zabeleži v evidenco. 

(9) Dijak, ki odklanja samotestiranje in hkrati ne izpolnjuje pogoja PCT, se pouka ta dan ne sme 

udeležiti, zato ga že pred začetkom pouka napotimo domov, če ni že sam ostal doma. 


