
Navodila za dijake in dijakinje SVŠGUGL – samotestiranje v šoli 

 

1. V sredo, 17. 11. 2021, se začne samotestiranje v šoli, ki je 

obvezno za vse dijake na SVŠGUGL, ki v tednu, ko se udeležujejo 

izobraževalnega procesa na šoli, ne izpolnjujejo pogoja PCT, kot 

so določeni z ustreznimi predpisi. 

2. Pogoj PCT preveri razrednik z vpogledom v ustrezno dokazilo, 

potrdilo o izpolnjevanju pogojev. Pogoj T dijak, dijakinja ustrezno 

dokazuje razredniku oz. nadzornemu učitelju, saj velja 48 ur. 

Dijak prejme izjavo staršev/skrbnikov o izpolnjevanju pogojev 

PCT (mladoletni dijaki), ki jo podpiše starš/skrbnik, in jo hrani 

dijak pri sebi ob morebitnem inšpekcijskem nadzoru. Izjava ni 

namenjena evidenci ali hrambi v šoli. Polnoletni dijak svojo izjavo 

o izpolnjevanju pogojev PCT podpiše in jo tudi hrani pri sebi. 

3. Dijak ima s seboj, vsak dan, ko je v šoli, potrdilo oz. dokazilo o 

izpolnjevanju pogojev PCT in izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT 

(vpogled). Dijak, ki se samotestira, pa vodi ustrezno evidenco 

samotestiranja, ki jo ima pri sebi.  

4. Samotestiranje v šoli bo potekalo trikrat, ob ponedeljkih, sredah 

in petkih, in sicer 15 minut pred začetkom prve šolske ure, ko ima 

oddelek, skupina pouk. Okvirni razpored ur in prostora za 

izvedbo samotestiranja za posamezni oddelek je objavljen na 

spletni strani šole. 



5. Vsakemu dijaku pripada 15 testov HAG za samotestiranje na 

mesec, ki jih pridobi sam oziroma njegovi starši ali zakoniti 

skrbniki v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega 

zavarovanja ali ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega 

dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega 

zavarovanja. 

6. Test za samotestiranje na dan samotestiranja prinese dijak s 

seboj. Dijak, ki testa nima s seboj ali odklanja samotestiranje in 

hkrati ne izpolnjuje pogoja PCT, se v skladu s šolskimi pravili o 

šolskem redu ta dan pouka ne sme udeležiti. 

7. Dijak, ki je med samotestiranjem odsoten, se nadzorovano 

samotestira na začetku tiste ure, ko pride k pouku. 

Samotestiranje nadzoruje učitelj, ki ima tisto šolsko uro pouk. 

Dijak, ki se naknadno samotestira, opozori učitelja, da bo opravil 

samotestiranje. 

8. Pri izvajanju samotestiranja v šoli dijak ves čas spoštuje higienske 

ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 

9. Na dan samotestiranja dijak pride v učilnico, kot piše v razporedu 

in se usede na svoje mesto, pripravi test, si z nosu odstrani 

zaščitno masko, odvzame bris, nazaj namesti zaščitno masko in 

po navodilih proizvajalca testa nadaljuje z izvajanjem testa. Na 

spletni strani šole si lahko ponovno pogledate videoposnetek o 

poteku samotestiranja. 



10. Vsak dijak prejme evidenčni list, ki ga samostojno izpolni in 

ga odgovorno hrani pri sebi ter vodi evidenco samotestiranja. O 

rezultatu testa dijak obvesti nadzornega učitelja, ki ima pravico 

vpogleda v rezultat. V primeru neveljavnega testa dijak 

samotestiranje ponovi – zato je dobro prinesti s seboj rezervni 

samotest. 

11. Odpadki pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljeni robčki, 

testni material) se odložijo v za ta namen pripravljeno plastično vrečo 

za smeti. Nadzorni učitelj določi prisotnega dijaka, ki zaprto plastično 

vrečko z odpadki odnese v zbirališče, in sicer v stavbi A v 2. nadstropju 

(stopnišče – zahod) pri hišniku ter v stavbi B pri receptorju. Dijak, ki se 

naknadno samotestira, odvrže odpadke v posebno prozorno, majhno 

vrečko, jo zapre in odvrže v črno plastično vrečko, ki bo v 2. nadstropju 

(stopnišče – zahod) v stavbi A oz. odnese receptorju v stavbi B. 

12. Po uporabi hitrega antigenskega testa dijak razkuži vse površine, ki 

se jih je dotikal, in si umije in razkuži roke.  

13. V primeru pozitivnega rezultata testa dijak odide in počaka v sobi 

za izolacijo v stavbi B (B001) in se naprej ravna po protokolu za 

obravnavo primera s sumom na COVID-19. Nadzorni učitelj bo obvestil 

svetovalno službo oz. tajništvo šole o pozitivnem rezultatu. Nato bomo 

obvestili starše oz. skrbnike, ki bodo prišli po otroka pred stavbo B na 

Kardeljevi ploščadi 28a in najavili svoj prihod v tajništvo B s klicem na 

telefon 01/56 51 751. 


