
 

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19, Uradni list RS, št. 174/2021 z dne 6. 11. 2021 in Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19 , št.177/2021 z dne 12. 11. 2021 

 

izdajam dne 12. 11. 2021 

 

PROTOKOL O IZPOLNJEVANJU POGOJA PCT IN SAMOTESTIRANJU ZA DIJAKE 

 

 

Dijak/dijakinja (v nadaljevanju se dijak uporablja za oba spola) mora pri vzgojno-izobraževalnem 

delu (pouk, interesna dejavnost, aktivno državljanstvo…), ki poteka v šoli, športnih 

objektih/telovadnici ali v prostorih, ki jih določi šola, izpolnjevati pogoj PCT.  

 

Preverjanje pogoja PCT se izvaja  vsak ponedeljek, sredo in petek prvo šolsko uro pouka/vzgojno-

izobraževalnega dela. Če dijaka navedeni dni ni v šoli, se izvede preverjanje pogojev naslednji 
delovni dan, v torek in četrtek.  

Preverjanje pogoja PCT izvaja učitelj na osnovi pooblastila ravnateljice. Le-ta vpiše v eAsistenta 

(drugi podatki), da je bilo v času njegove šolske  ure izvedeno preverjanje pogoja PCT. 

 

Dijak se samotestira s HAG testom, ki ga prinese s seboj v šolo. Učitelj vpogleda rezultat 
samotestiranja dijaka. 

Dijak, se ne samotestira le v primeru, če ima potrdilo P (prebolevnik - veljavnost 6 mesecev) ali C 
(cepljen) in ga na lastno željo pokaže pooblaščenemu učitelju za preverjanje pogoja PCT.  

 

V času samotestiranja dijakov je obvezno zračenje učilnic, dijaki uporabljajo zaščitne kirurške 
maske ali maske tipa FFP2, razen v trenutku odvzema brisa. 

Po opravljenem testiranju razkužijo mizo in si umijejo/razkužijo roke. 

 

Dijak, ki ne izpolnjuje  pogoja PCT, se ne sme zadrževati v šolskih prostorih in jih mora v skladu s 

sklepom o prepovedi prisotnosti pri vzgojno-izobraževalnem delu takoj zapustiti. Sklep mu izda 



 

učitelj, ki je v času preverjanja pogoja PCT z dijaki, in ga je ravnateljica pooblastila za izdajo tega 

sklepa. O tem obvesti razrednika in mu predloži en izvod sklepa. 

 

Dijaki odvržejo odpadke v posebno označene koše za smeti, ki so v razredih. Le-te pobere hišnik po 

samotestiranju in jih odnese v ločen prostor, kjer se hranijo še 72 ur. 

 

V primeru pozitivnega HAG testa dijak v prisotnosti učitelja ali učitelj pokliče starše. Dijak lahko do 
potrditve okužbe s PCR testom šolo zapusti peš, s kolesom…, ne sme pa uporabljati javnega prevoza.   

V primeru, da ni mogoče, da bi dijak šolo zapustil brez uporabe javnega prevoza, učitelj napoti dijaka  

v ločenem prostor (sejna soba), kjer počaka na starše/zakonite zastopnike. Le-ti so odgovorni, da 
organizirajo njegov odhod domov. 

Starši se oglasijo pri dežurnemu učitelju in/ali svetovalni službi ter potrdijo, da odpeljejo dijaka iz šole. 

Le-ta o pozitivnem HAG testu seznani svojega osebnega zdravnika, ki mu določi PCR testiranje. V 

vmesnem času je v samoizolaciji. Če je PCR test pozitiven, dobi odločbo o karanteni, ki jo izda NIJZ. 

Starši razrednika obvestijo o rezultatu PCR testa. Visoko rizičnim stikom se določi 10-dnevno 
izobraževanje na daljavo od zadnjega stika v šolskem prostoru. 

 

Šola o izpolnjevanju PCT pogoja za dijake ne vodi nobene evidence, dijak jo vodi sam.  

Nadzor nad izvajanjem ukrepa izvaja Inšpektorat za šolstvo in Inšpektorat za zdravje. 

 

Protokol se uporablja od 17. 11. 2021 do preklica. 

 

 

 

                                                                                  Tanja Lakoše, ravnateljica 
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