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Spoštovani starši! 
 
Ob pričetku šolskega leta vas bi radi spomnili in opozorili na nekaj pravil, ki veljajo na 
šolah zaradi bolezni COVID-19. 
 

1. Vhod v šolo bo samo na glavnem vhodu. Vstop je dovoljen učencem in 
zaposlenim. Starši in vsi starejši od 15. let lahko vstopijo v šolo samo po 
prejšnjem dogovoru in z izpolnjenim PCT pogojem. 
 

2. V šolo vstopajo samo zdravi učenci. V koliko je vaš otrok bolan oziroma kaže 
znake prehlada, se obrnite na njegovega osebnega zdravnika. Učenca, ki bo v 
šoli kazal bolezenske znake, bomo izolirali in obvestili starše, da pridete ponj. 
 

3. Ker se šola šteje za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask obvezno v 
vseh prostorih šole. Vsi učenci od dopolnjenega 12. leta starosti nosijo zaščitne 
maske v vseh prostorih šole. Učencem od 1. do 5. razreda oziroma mlajšim od 
12. leta starosti zaščitne maske ni potrebno nositi v matični učilnici. Edini razlog, 
zaradi katerega učencu ni potrebno nositi maske, je zdravniško potrdilo, iz 
katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske. 

 
4. Novost v letošnjem šolskem letu je samotestiranje učencev, ki je uvedeno s 

pravilnikom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21. Samotestirati se 
morajo učenci 7., 8. in 9. razreda, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto 
stopnjo Posebnega programa. Samotestiranje poteka doma. Starši boste 
lahko dvignili teste za samotestiranje v katerikoli lekarni s kartico zdravstvenega 
zavarovanja. Samotestirati se ni potrebno učencu, ki je cepljen ali je Covid 
prebolel v zadnjih šestih mesecih. 
 

Prosimo, da razumete, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi 
ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. 
 
Za več informacij o zaščitnih maskah in samotestiranju se lahko obrnete na vladni klicni 
center, kjer so prebivalcem na voljo zanesljive in sprotne informacije glede novega 
koronavirusa (brezplačna tel. št.  080 14 04). 
 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav. 
 
         


