
 

 

 

 
Evidenčna številka: 60309-2/2021-80 

Dobrna, 14. 11. 2021 

Spoštovani starši! 

Vlada je sprejela odlok, ki med drugim opredeljuje tudi ukrepe glede nošenja zaščitnih mask in samotestiranja 

učencev v šoli. Tako so med drugim od ponedeljka, 8. 11. 2021, dalje zaščitne maske obvezne za vse učence 

ves čas prisotnosti v šoli. Vsi učenci pa se morajo od srede, 17. 11. 2021, dalje obvezno tri krat (3x) tedensko 

samotestirati v prostorih šole. 

Pomembne informacije za samotestiranje v šoli: 

 Učenci se bodo samotestirali v šoli le ob podanem pisnem soglasju staršev, ki je v prilogi. 

 Prvi dan samotestiranja je sreda, 17. 11. 2021. 

 Izvajali ga bomo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Učenec, ki ta dan ne bo v šoli, se bo testiral naslednji 

dan ko pride v šolo. 

 Izvajali ga bomo v učilnicah, kjer imajo učenci prvo jutranjo aktivnost. 

 Test za samotestiranje morajo učenci prinesti od doma (dobite jih v lekarnah brezplačno). 

 Učenci se bodo samotestirali sami. Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, 

kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  

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

prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.  

 Samotestiranje bo nadziral strokovni delavec, ki bi izvajal prvo jutranjo aktivnost. 

 V primeru pozitivnega rezultata vas bomo obvestili. Prosimo, če pridete otroka iskati čim prej. 

 Učencem, ki so preboleli COVID ali so cepljeni z vsemi odmerki, se ni potrebno samotestirati. Zato 

vas prosimo, če o tem obvestite razredničarko vašega otroka na njen službeni elektronski naslov.  

Prosimo, če lahko podpisana soglasja skenirate ali fotografirate ter jih pošljete na el. naslov razredničarke 

vašega otroka. Lahko pa jih vaš otrok prinese v ponedeljek ali torek v šolo. Vaša soglasja in sporočila o 

izpolnjevanju PC pogoja pričakujemo najkasneje do torka, 16. 11. 2021, do 14. ure. 

Prosimo, da učencev za katere ne boste dali soglasja za samotestiranje v šoli, od srede, 17.11.2021, dalje 

ne pošiljate v šolo. Za njih bomo objavljali gradivo za pouk na šolski spletni strani. 
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