PROTOKOL SAMOTESTIRANJA NA SARS-COV-2 ZA DIJAKE ŠKOFIJSKE
KLASIČNE GIMNAZIJE, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJA PCT
(1) Namen tega dokumenta (v nadaljevanju Protokol) je poleg izvrševanja zakonsko določenih
navodil predvsem v težkem obdobju za zdravje in življenje nevarne bolezni Covid-19
pomagati naši državi, zdravstvenim delavcem in zdravstveno najbolj šibkim in ogroženim
skupinam ter ohraniti odprto šolo za dijake. Zato je zelo pomembno, da vsakdo v Zavodu
sv. Stanislava sodeluje po svojih najboljših močeh in za to žrtvuje tudi nekaj svojega
udobja, saj bomo le tako lahko kot skupnost prebrodili to težko preizkušnjo. To je del
poslanstva in zaveza naše ustanove.
(2) V skladu z odlokom in njegovo dopolnitvijo (Uradni list št. 174/2021 in 177/2021),
okrožnico Ministrstva za izobraževanje (št. 603-1/2021/74) in Protokolom za
samotestiranje dijakov (št. 187-399/2020/256) velja, da je od 17. 11. 2021 pogoj za
prisotnost dijakov v šoli pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela z njimi
izpolnjevanje pogoja PCT v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 174/2021 in
177/2021; v nadaljnjem besedilu Odlok).
(3) Dijaki Škofijske klasične gimnazije, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT oz. v primeru preverbe s
strani zaposlenega v Zavodu sv. Stanislava ne izkažejo z ustreznim potrdilom izpolnjevanje
tega pogoja, se morajo za prisotnost v šoli trikrat tedensko samotestirati po protokolu iz
tega dokumenta.
(4) Dijaki, ki izpolnjujejo pogoj PCT, so dolžni imeti pri sebi v šoli veljavno potrdilo s QR kodo
oz. drugo preverljivo potrdilo. Potrdilo oz. QR kodo imajo lahko dijaki v svojem mobilnem
telefonu ali v papirnati obliki.
(5) Dijaki, ki v skladu z Odlokom niso polno cepljeni ali preboleli (6 mesecev) lahko
izpolnjevanje pogoja T izkažejo tudi s vsakokratnim potrdilom o veljavnem negativnem
rezultatu PCR ali HAG testa, izdanega s strani pooblaščene inštitucije. Veljavnost potrdila
šola preveri. Takšno potrdilo ima za PCR test veljavnost 72 ur, za HAG test pa 48 ur od
testiranja. V tem primeru se morajo ti dijaki ob prihodu v šolo pred začetkom pouka
oglasiti v tajništvu gimnazije in predložiti veljavno potrdilo o negativnem HAG ali PCR
testu.
(6) Dijaki, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka in hkrati tudi ne pogoja PC, so za
prisotnost dolžni opraviti samotestiranje v šoli ob spremstvu osebe, ki jo določi ravnatelj.
Na Škofijski klasični gimnaziji so praviloma to učitelji ali drugi strokovni delavci šole, lahko
pa po navodilu ravnatelja tudi študentje na praksi ali drugi zaposleni v Zavodu sv.
Stanislava.
(7) Dijakom, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT oz. se ne bodo želeli samotestirati, se v skladu z
Odlokom začasno prepove prisotnost v šoli pri pouku in drugih organiziranih dejavnostih
šole. Za srednje šole velja, da odlok za te dijake ne predvideva izobraževanja na daljavo in
zato zanje šola ni dolžna organizirati pouka na daljavo. Prav tako velja, da v srednjih šolah
soglasje staršev za samotestiranje dijakov ni potrebno.
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(8) Cepljenim in prebolelim dijakom, ki izpolnjujejo pogoj PC, se priporoča, da izkoristijo
možnost in v lekarni prevzamejo komplete za samotestiranje, ki ga lahko opravljajo tudi v
domačem okolju. Dijakom praviloma pripada mesečno 15 kompletov, ki jih pridobijo v
lekarni oz. število kompletov, ki ga določa vsakokratni v tem delu spremenjeni Odlok.
(9) Samotestiranje za dijake, ki so za prisotnost to dolžni opravljati v skladu z Odlokom, se
izvaja trikrat tedensko v šoli s pričetkom 17. 11. 2021.
(10) Samotestiranje se opravlja v šoli, ki je v skladu z Odlokom to dolžna organizirati.
Samotestiranje bo potekalo praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih pred začetkom
pouka. Enako kot za ostale dijake veljajo navodila glede časa, kraja in načina samotestiranja
tudi za tiste dijake, ki bivajo v Jegličevem dijaškem domu.
(11) Dijaki, ki se morajo samotestirati, morajo obvezno na dan samotestiranja s seboj prinesti
svoj komplet za samotestiranje, ki so ga prejeli v lekarni. Negativen test na samotestiranju
je pogoj za prisotnost v šoli in prisostvovanje pri pouku ter drugih oblikah organiziranega
dela z dijaki.
(12) Samotestiranje se praviloma izvaja v ponedeljek, sredo in petek 20 minut pred pričetkom
prve šolske ure (ali predure). Dijaki, ki se samotestirajo, morajo biti v prostoru, kjer bodo
to izvajali, najkasneje ob 7.25 oz. v primeru predure 20 minut pred začetkom le-te. Dijaki
naj ne zamujajo.
(13) Če imajo dijaki v urniku v ponedeljek, sredo ali petek oz. na dan samotestiranja predvideno
preduro (npr. laboratorijske vaje pri BIO ali KEM), potem morajo priti v laboratorijsko
učilnico 20 minut pred začetkom predure in opraviti samotestiranje v učilnici, v kateri bodo
imeli preduro.
(14) V primeru, če v šolo v dneh, ko je organizirano samotestiranje, dijak pride kasneje (npr. ker
ima prej obisk pri zobozdravniku), samotestiranje v skladu z navodili za izvajanje opravi v
enem od petih počivališč v šoli, o izvedbi samotestiranja pa seznani tajnico gimnazije in ji
omogoči vpogled v rezultat samotestiranja.
(15) V kolikor je dijak na dan samotestiranja odsoten, se samotestira naslednji dan, ko je
prisoten v šoli takoj ob prihodu v zavod pred začetkom prve šolske ure (ali predure), in
sicer na način, naveden v prejšnjem odstavku oz. če je to na ponedeljek, sredo ali petek,
v skladu z izvedbo organiziranega samotestiranja na te dni v tednu.
(16) Če dijak ne prinese ali pozabi prinesti s seboj svoj komplet za samotestiranje, ga učitelj oz.
strokovni delavec šole napoti v tajništvo gimnazije in o nadaljnjem ravnanju odloči
ravnatelj oz. druga oseba po pooblastilu ravnatelja.
(17) V kolikor dijak, ki se šola vzporedno še na drugi šoli, prinese na to drugo šolo izjavo o
opravljenem samotestiranju z negativnim rezultatom v matični šoli, mu ni potrebno
ponovno opravljati samotestiranja, če je test še veljaven (48 ur).
(18) Dijaki ob spremstvu učitelja samotestiranje izvedejo v učilnici, v kateri imajo po urniku
pouk prvo šolsko uro. Če npr. začnejo prvo uro v matični učilnici, potem izvedejo
samotestiranje v matični učilnici, če imajo prvo uro v Učilnici Kemija, potem v Kemiji, če
imajo prvo uro šport, potem v prostoru telovadnice. Enako velja za maturante ob sredah,
ko začnejo prvo uro z izbirnimi maturitetnimi predmeti – samotestirajo se v učilnici, v kateri
bodo imeli prvo uro priprave na maturo.

(19) Samotestiranje dijaki izvedejo v učilnici na mestu, kjer bodo sedeli prvo uro pouka oz. vsaj
na 2 metrski razdalji od drugega dijaka, ki v isti učilnici prav tako opravlja samotestiranje.
(20) Pred pričetkom postopka samotestiranja si dijak umije ali razkuži roke. Na klop oz. mesto
samotestiranja položi papirnato brisačko, na katero odlaga ves material, ki ga uporablja
pri izvedbi samotestiranja.
(21) V času odvzema vzorca iz nosu ima dijak masko odmaknjeno navzdol, tako da maska
pokriva samo usta.
(22) Dijak izvede samotestiranje v skladu s priloženimi navodili, ki se nahajajo v kompletu za
samotestiranje oz. navodili, ki so na oglasni deski v učilnici.
(23) Dijak mora omogočiti prisotnemu učitelju, strokovnemu delavcu ali drugi, s strani
ravnatelja pooblaščeni osebi, vpogled v rezultat testa.
(24) Dijak po zaključku samotestiranja odvrže vse odpadke v posebej za to pripravljen koš, ki
se nahaja na enem od petih počivališč na hodnikih pritličja, prvega in drugega nadstropja
gimnazije in pri vhodu v telovadnico. Ostankov kompleta ne sme odvreči v koše v razredu.
(25) Po opravljenem testiranju, ko dijak odvrže odpadke v koš, si umije ali razkuži roke.
(26) Po končani izvedbi samotestiranja se prostor dobro prezrači.
(27) V primeru pozitivnega rezultata na samotestiranju dijak o tem obvesti v učilnici prisotnega
učitelja oz. strokovnega delavca šole. Razkuži si roke, pravilno nadene ustrezno zaščitno
masko in se s svojimi stvarmi napoti do tajništva gimnazije v prvem nadstropju. Dijak pri
tem ohranja varno medosebno razdaljo. Pri tajništvu gimnazije bo dijak usmerjen v
izolacijsko sobo oz. drug primeren prostor, kjer počaka do prihoda staršev. Dijak za pot
domov ne sme uporabiti javnega prevoza. Za hitrejši pristop do potrditvenega PCR testa
naj dijak fotografira komponento testerja, iz katere je razviden pozitiven rezultat.
(28) Protokol samotestiranja ter obveze, navedene v tem dokumentu, so del Protokolov in
dopolnjenega Hišnega reda Škofijske klasične gimnazije, prilagojenega preprečevanju in
zmanjševanju možnosti za širjenje okužbe s COVID-19 v šolskem letu 2021/22 za
prilagoditve izvajanja pouka in drugih dejavnosti v razmerah epidemije COVID-19
(Poglavje 18).
(29) Ta Protokol velja do preklica, izvedenega na osnovi zakonske podlage oz. se lahko
spremeni ali dopolni v skladu z novimi ali spremenjenimi zakonskimi določili.
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