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Na podlagi 31. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur.l.RS št. 102-5073/2007) 

Osnovna šola I Murska Sobota določa hišni red 

 

I. OBMOČJE ZAVODA, KI SODI V ŠOLSKI PROSTOR 

V šolski prostor zavoda sodijo zgradba šole s telovadnico, šolsko dvorišče, športne površine, 

športna igrišča ter zelenice ob šolski zgradbi. 

 

II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 

Prostori šole so v času pouka, ki je določen s šolskim koledarjem, odprti od 6.00 do 15.50. V 

času govorilnih ur, roditeljskih sestankov, sestankov organov šole pa po v naprej določenem 

času. Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.00 do 15.00. Začetek pouka je ob 8.00 uri 

za učence I. triletja ter ob 8.20 za učence II. in III. triletja. Nekatere dejavnosti se za učence II. 

in III. triletja izvajajo v času predure ob 7.30 uri. 

 

III. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA 

Šolo uporabljajo udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa in najemniki. Šola je varovana z 

alarmnim sistemom in video nadzorom. 

 

IV. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 

VHODI V ŠOLO 
Šola ima za učence, njihove starše in zaposlene tri vhode: 

- glavni vhod (pod arkadami), 

- z dvoriščne strani (požarno stopnišče) in 

- z dvoriščne strani (pod jedilnico). 

 

Obiskovalci vstopajo v šolo izključno pri glavnem vhodu (pod arkadami), kjer se vpišejo 

pri informatorju. 

 

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE 

Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni Osnovne šole I Murska Sobota in učenci, 

ki so vpisani v šolo. 

 

V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenih na šoli, tudi zaradi preprečevanja prenosa okužbe 

s SARS- CoV-2, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev. Pri tem se 

mora vpisati v evidenčni list pri informatorju šole. 

 

Po končanem pouku naj učenci iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo 

medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. 

 

Učenci razredne stopnje (1. do 5. razred) lahko gredo iz šole po pouku, po opravljenem kosilu 

ali v času podaljšanega bivanja (PB). Po učence, ki so vključeni v PB, lahko starši (ali skrbniki) 

prihajajo ob dogovorjeni uri (12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ali 16.00). Učence 

lahko prevzamejo pri glavnem vhodu (pod arkadami) ali pri vhodu z dvoriščne strani (požarno 

stopnišče). Starši so se dolžni držati dogovorjenega termina zaradi organizacije dela. 

 

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na šolskem prostoru (zgradba šole s športno dvorano, 

šolsko dvorišče, športne površine, športna igrišča ter zelenice ob šolski zgradbi) izven časa 

pouka ni dovoljeno. 
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SKRB ZA LASTNINO 

V šoli smo vsi skupaj dolžni skrbeti za skupno imetje in imetje vsakega posameznika. Tujega 

imetja si ni dovoljeno prisvajati, skrivati ali poškodovati. 

 

PREPOVED SNEMANJA 

V šoli je prepovedano kakršnokoli snemanje ali fotografiranja šolskih prostorov, sošolcev in 

vseh zaposlenih na šoli. Dovoljeno pa je fotografiranje in /ali snemanje učencev za potrebe šole 

ter javno predvajanje v medijih in na spletnih straneh, če s tem soglašajo starši. 

 

DEŽURSTVA 

Zaposleni opravljajo dnevna in tedenska dežurstva v posameznih šolskih prostorih po danem 

razporedu. 

 

V. PREDVIDENI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-

2: MODEL B-OŠ 

Za preprečevanje prenosa okužbe s SARS-CoV-2 je priporočljivo oddelke razdeliti v manjše 

skupine. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo oddelki učencev v celoti, to 

sicer ni združljivo. Treba pa se je zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tveganje za 

prenos okužb. 

 

- V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Vsi, ki vstopajo 

v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi 

šola. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za 

preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole. 

 

- Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec 

šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome 

in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti 

starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se 

šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje. 

 

- Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma 

razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk za 

enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja. Zaprte prostore je treba zračiti večkrat dnevno. 

Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše število 

stikov, zato se priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. 

Priporočamo, da se učenci med odmori zadržujejo v učilnicah oziroma na hodnikih Za uporabo 

sanitarij in drugih skupnih prostorov se izdelajo protokoli prihajanja in odhajanja na način, da 

prihaja do čim manjšega števila stikov med učenci različnih skupin. 

 

 

VI. RAVNANJE V PRIMERU EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI – COVID-19 

V primeru, da je v Sloveniji razglašena epidemija ali pristojni organ (npr. NIJZ) izda navodila o 

omejitvah izvajanja pouka zaradi nevarnosti širjenja bolezni, se upoštevajo členi od 1. do 7. člen 

tega pravilnika. 
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1. člen 

(ravnanje v primeru suma oz. potrjenega primera bolezni) 

 

Ravnateljico o potrjenem primeru covid-19 obvesti epidemiološka služba. Ravnateljica ukrepa 

v skladu z navodili območnega epidemiologa in obvesti MIZŠ. 

Če ravnateljico o sumu ali potrjenem primeru covid-19 pri učencu ali v družini/gospodinjstvu 

učenca obvestijo starši, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z območnim epidemiologom. 

V primeru potrjene bolezni pri učencu ravnateljica obvesti MIZŠ. 

 

2. člen 

(obravnava učenca s sumom na bolezen) 

 

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s šolskimi pravili šola 

obvesti starše. Učenec počaka starše v izolaciji oziroma se dogovorimo za drugo obliko odhoda 

iz šole. Učenec ne sme koristiti javnega prevoza. 

V času čakanja nosi masko, če je le to možno. Uporablja naj samo določene sanitarije in 

umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug. Osebje, ki je v stiku z obolelim, naj 

nosi masko in upošteva navodila o medosebni razdalji in higieni rok. 

Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom učenca. Če ga napoti na testiranje 

in če je izvid testa negativen, dobi učenec navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in 

preiskava na covid- 19 je zaključena. 

Če je pri učencu potrjena okužba covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija 

oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik. V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi 

epidemiološko preiskavo. 

V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ, vodstvo šole, zdravstvena inšpekcija in drugi. Z 

epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira ljudi, ki so bili v stiku z obolelim 

učencem v času kužnosti doma, v šoli itd. 

O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z epidemiologom območne enote 

NIJZ. 

Če se zgodi, da ima vodstvo šole prej informacijo o primeru covid-19 v šoli, se o tem posvetuje 

z epidemiologom območne enote NIJZ. 

 

3. člen 

(izolacija ali osamitev) 

 

Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik 

ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za 

preprečevanje širjenja bolezni. 

Bolan učenec je v izolaciji najmanj 14 dni ali več, če je potek bolezni težji. V šolo se vrne, ko je 

zdrav. O trajanju izolacije odloča izbrani (lečeči) zdravnik. 

  



 

Osnovna šola I Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota 

Tel.02/537 14 60, www.osenams.si, info@osenams.si  

4. člen 

(karantena) 

 

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljivih bolezni, 

omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje na predlog 

NIJZ. Oseba mora ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem 

gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega 

distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov ipd. 

Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako naj ravnajo. Pisna navodila so 

dostopna na spletni strani NIJZ: www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-

stalnemzacasnem- naslovu. 

Karantena traja 14 dni od zadnjega visoko tveganega tesnega stika z bolnikom s covidom-19 oz. 

14 dni od prihoda osebe iz rizične države v Slovenijo. Odločbo za karanteno pri osebi, ki je 

imela tvegan stik na predlog NIJZ, po pošti opremi Ministrstvo za zdravje oz. ji odločbo vroči 

policija, osebi, ki se v Slovenijo vrača iz rizične države, pa je vročena na mejnem prehodu. 

Z morebitnim testiranjem na SARS-CoV-2 med karanteno in morebitnim negativnim testom se 

trajanje karantene ne skrajša. 

Omejitve v času karantene: 

V skladu z navodili učenec v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedel. 

učenec ne sme zapustiti bivališča; ne sme v šolo ali trgovino, ne sme uporabljati javnega 

prevoza in taksijev. Prav tako ne sme sprejemati obiskov na domu. 

Če učencu ni bila odrejena karantena, lahko obiskuje šolo. V šolo jih pripelje odrasla oseba, ki 

ni v karanteni. Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od učenca in preostalih 

članov družine. 

 

5. člen 

(karantena skupine učencev) 

 

Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba z novim korona virusom pri učencu ali 

zaposlenih, epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za 

ljudi, ki so imeli tesne stike z bolnikom predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu za 

14 dni od zadnjega stika. 

V celotnem obdobju trajanja karantene učenec ne sme zapuščati bivališča. V tem času je treba 

upoštevati priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu, ki so 

objavljena na spletni strani NIJZ (www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-

stalnemzacasnem-naslovu), in navodila za starše učencev, ki jim je bila odrejena karantena: 

Obvestilo za starše učenca, ki mu je bila odrejena karantena po visoko rizičnem tesnem stiku z 

osebo s potrjenim covid-19 v vzgojno- izobraževalnem zavodu: 

www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejen

a_ka rant ena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf. 

http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ravnanje-v-karanteni-na-stalnemzacasnem-naslovu
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obestilo_za_starce_otroka_ki_mu_je_bila_odrejena_karantena_vzgojo_izobrazevalni_zavodi_1_30.6.2020.pdf
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Če učenca testirajo na SARS-CoV-2 v času karantene, se kljub negativnemu izvidu karantena ne 

prekine oziroma se trajanje karantene ne skrajša. 

Če ima učenec, za katerega je odrejena karantena, sorojenca, za katerega ni bila odrejena 

karantena, lahko ta normalno obiskuje šolo ob izvajanju karantene na priporočen način. 

Starši vsak dan spremljajo zdravstveno stanje učenca in beležijo ugotovitve v tabelo za 

spremljanje zdravstvenega stanja iz NIJZ. Če se pri učencu v tem obdobju pojavijo znaki akutne 

okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugi 

bolezenski znaki, pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika. Ob pojavu bolezni pri učencu se 

karantena spremni v izolacijo. 

Odreditev karantene za otroka in osebje enega oddelka razreda v šoli zaradi pojava covid-19 

pomeni, da preostali oddelki nadaljujejo z delovanjem v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. 

Ob pojavu novih primerov v sosednjih oddelkih šole epidemiološka služba (NIJZ) ponovno 

naredi oceno tveganja in predlaga nadaljnje ukrepe. 

 

6. člen 

(objava obvestil in nadomeščanj učiteljev) 

 

Uradna obvestila, pomembna za učence, objavlja šola preko eAsistenta, spletni strani šole, 

elektronske pošte in drugih ustaljenih načinov. 

 

VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

SKRB ZA UREJENOST 
Učenci morajo biti v šolskih prostorih obuti v šolske copate, pri športni vzgoji pa v športne 

copate oz. gimnastične copate. Tekanje, prerivanje, spotikanje ni dovoljeno zaradi varnosti. Vsi 

zaposleni in učenci smo dolžni skrbeti za čisto okolje na vseh šolskih površinah. 

 

UPORABA MOBILNIH TELEFONOV IN DRUGIH ELEKTRONSKIH NAPRAV 

V šoli je med poukom in drugimi dejavnostmi prepovedana uporaba mobilnih telefonov in 

drugih elektronskih naprav. Če želi učenec opraviti nujni klic, se mora dogovoriti z učiteljem 

oz. klic opravi v tajništvu šole. 

 
GARDEROBE 
Učenci imajo v uporabo garderobno omarico s ključi. Za urejenost in zaklepanje je odgovoren 

vsak posamezni učenec. 

 

PREHRANA 

Učenci uživajo hrano v jedilnici. Skrbijo za čistočo in kulturno prehranjevanje. 

 

VIII. OSTALA PRAVILA HIŠNEGA REDA 

Učenci, učitelji ter ostali zaposleni na šoli moramo skrbeti za dosledno spoštovanje in 

izvrševanje Vzgojnega načrta šole, Pravil šolskega reda ter Pravil hišnega reda. 
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IX. KRŠITVE PRAVIL HIŠNEGA REDA 

V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili 

Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l.RS št.75/04) in v skladu s 

Pravili šolskega reda. 

 

X. DOLOČBE IN OBJAVA HIŠNEGA REDA 

Določbe hišnega reda so usklajene s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli 

(Ur.l.RS 75/04) in s Pravili šolskega reda. 

Pravilnik o hišnem redu začne veljati s 16. 11. 2021, Navodila in pojasnila za obvezno 

samotestiranje učencev (Priloga 1) pa s 17. 11. 2021 in so objavljeni na spletni strani šole. S 

sprejetjem in objavo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o hišnem redu št. 6000-4/2020/1. 

Določbe V. in VI. točke so pripravljene na podlagi priporočil MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ (avgust 

2020) in veljajo v času izvajanja pouka po modelu B. 

 

Hišni red začne veljati s 16. 11. 2021. 

Številka dokumenta: 6000-4/2020/2 

 

Žig:    Ravnatelj: 

Aleš Benko 

 

 

V Murski Soboti, 16. 11. 2021 

 

+ Priloga 1 (NAVODILA IN POJASNILA ZA OBVEZNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV)



Priloga 1 

Osnovna šola I Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota 

Tel.02/537 14 60, www.osenams.si, info@osenams.si  

NAVODILA IN POJASNILA ZA OBVEZNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV  

 

- Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi 

trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). V 

kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi 

naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.  Starši prevzamete teste 

za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če učenec 

izpolnjuje pogoj PCT mu ni potrebno izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje. 

Starši o tem obvestijo šolo.  

 

- Testiranje bo, na podlagi pisnega soglasja starša oz. zakonitega zastopnika,  potekalo tako, 

da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali v preduri ali prvo šolsko uro 

(odvisno od razreda) posameznega oddelka po Protokolu samotestiranja učencev v 

osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje. Učencem, ki samotestiranja ne 

izvajajo v skladu s sprejetim odlokom, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-

izobraževalnem zavodu.  

 

- Starši naj se z otrokom pogovorijo o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer jim je 

lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje 

ob prisotnosti starša poskusi tudi sam izvesti. 

  

- Učenci test izvedejo v učilnicah, telovadnici  oziroma prostoru, ki je po urniku učencev 

določen za šolsko uro, s katero prične pouk v določenem dnevu. Učenci imajo svoje teste 

s seboj. Nad samotestiranjem izvaja nadzor učenčev razrednik oz. oseba, ki jo določi 

ravnatelj. Oseba, ki izvaja nadzor učencem pri samotestiranju ne sme pomagati in ni 

pristojen za ocenjevanje in poučevanje samotestiranja. Učenci opravijo samotestiranje 

samostojno. Učenci izvajajo samotestiranje skladno z navodili proizvajalca. Po izvedenih 

postopkih samotestiranja učenci test položijo na rob mize in počakajo rezultat. Odpadke, 

ki nastajajo pri samotestiranju učenci odložijo v koš namenjen za zbiranje odpadkov.   

  

- V primeru pozitivnega rezultata testa bo učitelj obvestil pooblaščeno osebo za izvajanje 

ukrepov COVID-19 na šoli (ravnatelj). Učenec in ravnatelj se v tem primeru ravnata v 

skladu z Navodili NIJZ. Ravnatelj o tem obvesti starše oziroma zakonite zastopnike 

učenca. 

 

- Učenca se prijazno, s pomirjajočim pogovorom o nadaljnjem dogajanju, pospremi v 

prostor za izolacijo, kjer bo ob prisotnosti odrasle osebe počakal do prihoda staršev 

oziroma do odhoda domov. Starše drugih otrok v oddelku, kjer se je pojavil pozitiven hitri 

test, se obvesti, naj bodo pozorni glede počutja svojih otrok. Šola se bo za vse primere 

pozitivnih testov epidemiološko posvetovala z lokalno izpostavo NIJZ.  

 

- Pri zbiranju in obdelovanju občutljivih osebnih podatkov, ki bodo nastali za namen 

izvajanja določb veljavnega odloka, bo šola upoštevala predpise, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov.  

 

Ta navodila začnejo veljati 17. 11. 2021 in se glede na potrebe lahko sprotno dopolnjujejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU

