
MAIL ZA UČITELJE GLEDE IZPOLNJEVANJA EVIDENČNIH LISTOV iz dne 18. 11. 2021 
(poslala Saša Krajnc Bek) 

 
Pošiljam nekaj navodil o izpolnjevanju evidenčnih listov. Vsak otrok mora imeti svoj evidenčni 
list, v katerega se zapisuje kdaj se je testiral in ali je bil negativen. Evidenčne liste sem 
skopirala in jih v mapici nastavila v predalčke razrednikov (originalnih – ne nadomestnih). 
Razredniki (tudi nadomestni) prosim do jutri zjutraj v evidenčne liste vpišite samo ime in 
priimek otroka, ki se testira ter razred, ki ga obiskuje. Če ima otrok kateri koli drugi pogoj 
(cepljenje, prebolevnost, hiter test v ZD) tega evidenčnega lista nima oziroma ga ne rabite 
izpolnjevati.  
 
Predlagam naslednji protokol glede tega: 

- Mapa z evidenčnimi listi naj bo vedno v predalčku razrednika. Tisti, ki gre na dan 
samotestiranja zjutraj v razred, poleg vrečke in rokavic, ki so pod predalčki, vzame še 
mapico z evidnečnimi listi. Po končanem samotestiranju mapico vrne na prvotno 
mesto v predalček razrednika. Prosim tudi učiteljice RP, da imate mapo z evidenčnimi 
listi v zbornici v predalčku, da je ne bo treba iskati po razredu, če vas ne bo in vas bo 
kdo nadomeščal.  

- Medtem ko se učenci testirajo, učitelj na liste za prisotne učence zapiše datum 
testiranja ter se podpiše. S tem zagotavlja, da je bil učenec negativen na 
samotestiranju. Če pa bi bil kdo slučajno POZITIVEN, zraven datuma to tudi napišite. 
Ta učenec se potem kasneje najverjetneje ne bo več rabil testirati zaradi 
prebolevnosti. 

- Jutri vpišite datum testiranja v drugo vrstico, prvo pa pustite prazno, da je naknadno 
za včeraj izpolnijo še tisti učitelji, ki so bili včeraj prisotni pri samotestiranju. Do jutri 
zjutraj najverjetneje ne bodo uspeli vnesti včerajšnjega podatka.  

- Oseba, ki bo zjutraj dežurna pri vhodu 1. VIO (ali učitelj JV) in bo nadzorovala 
testiranje učencev ob prisotnosti staršev, naj po tem, ko bodo vsi opravili testiranje, to 
vnese v evidenčni list učenca. Da ne boste imeli pri sebi map vseh treh razredov, si 
informacijo, kdo je prišel, zapišite na listek potem pa prepišite, ko končate. Zaenkrat 
je takih učencev 5, kot ste lahko videli iz tabele v prejšnjem mailu.  

- Dvojnik izpolnjenega evidenčnega lista bodo učenci, ki obiskujejo popoldanske 
dejavnosti (glasbena šola, šport,…) potrebovali kot dokazilo o opravljenem testiranju 
za vstop na dejavanosti.  Razredniki zberite pri svojih učencih podatek, kdo bo za 
popoldanske dejavnosti ta list potreboval. Tisti učenci naj dobijo še en dodaten 
evidenčni list, ki ga morajo imeti pri sebi in ob tem, ko vi (kot nadzorni učitelji) 
izpolnjujete evidenčne liste za našo evidenco, dajte podpis kot dokazilo o 
opravljenem samotestiranju tudi na njihov evidenčni list. Učenci morajo za evidenčne 
liste, ki jih potrebujejo za zunanje dejavnosti skrbeti sami, saj jih v šoli ne moremo 
shranjevati, ker jih potrebujejo popoldne, ko gredo na dejavnosti  

 
Drug del maila pa je glede mask. Če morda starši niso bili pozorni na informacijo, da lahko 
uveljavljajo zdravstvene zadržke pri uporabi mask njihovih otrok, jih prosim razredniki na to 
opozorite. Če torej zdravnik, zaradi otrokovih težav meni, da je nošenje maske pri njem 
odsvetovano, naj svoje mnenje zapiše, otrok pa ga nato prinese meni, jaz pa vas bom o tem 
obveščala. 
 
Izjavo zdravnika smo prejeli  za učenko Anjo Strnad v 5. razredu, katere v prihodnje za 
uporabo maske torej ne opominjate več.  
 
Pa še sveža informacija: učenec 2. razreda je pozitiven, tako da 2. razred ostaja v karanteni 
in na delu na daljavo do 26. 11.2021 
 
Saša Krajnc Bek 


