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Dragi učenici!
Početkom rujna započela je nova školska godina 2020./2021. Iako je po nizu obilježja zadržala
prepoznatljivost školskog rada na koji smo navikli, zbog trenutne situacije vezane uz pandemiju bolesti
COVID-19 ima svojih specifičnosti, vezano uz način rada i međusobnu interakciju učenika i djelatnika.
U našoj školi provedba nastave započinje prema B- modelu tj. mješovitom modelu, što znači da će se nastava
održavati dijelom u školi, a dijelom na daljinu. Nastava u školi će se odvijati s polovicom razrednog odjela,
dok će druga polovica pratiti nastavu od kuće. Grupe će biti stalne i izmjenjivat će se tjedan za tjednom. U
nastavku školske godine, moguća je i promjena modela, o čemu ćemo učenike i roditelje pravovremeno
obavijestiti.
Svi se radujemo povratku u školske učionice! No, kako bismo ostali zdravi i očuvali svoje zdravlje i zdravlje
drugih ljudi koji nas okružuju, trebamo se pridržavati epidemioloških uputa kojima se želi spriječiti širenje
bolesti COVID-19, a koje su navedene u daljem tekstu.
1. DOLAZAK U ŠKOLU
U školu učenici dolaze i sudjeluju u nastavi prema važećem školskom rasporedu kojeg će dobiti od razrednika
u školi 7. rujna. Četverogodišnji programi će u nastavku godine dolaziti na nastavu u prijepodnevnoj smjeni,
a trogodišnji poslije podne, s izuzetkom praktične nastave koja može biti i u prijepodnevnoj smjeni.
Svakodnevno prije polaska u školu učenici trebaju kod kuće izmjeriti temperaturu.
Ako učenik ima:
• simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj
osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
• izrečenu mjeru samoizolacije ili
• saznanje da je zaražen s COVID-19
ne dolazi u školu i javlja se telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji odlučuje
o testiranju. O navedenom roditelj telefonom obavještava školu putem telefona 382-111.
Ako se potvrdi infekcija učenika s COVID-19, roditelj ima obvezu to žurno javiti ravnatelju škole putem tel.
broja 382-100, dok izostanak učenika zbog prisutnosti neke druge bolesti roditelj javlja i opravdava
razredniku.
Pri putovanju u školu javnim ili organiziranim prijevozom učenici se trebaju pridržavati mjera propisanih za
javni prijevoz (nošenje maske u javnom prijevozu i održavanje fizičke distance).
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2. ULAZAK U ŠKOLU
U školu učenici dolaze i odlaze sami, osim u iznimnim situacijama, ako je potrebna pratnja roditelja zbog
zdravstvenog ili psihofizičkog stanja učenika.
Pri ulasku, boravku u školi, kao i izlasku iz škole, važno je voditi računa o razmaku od drugih osoba od
najmanje 1,5 m.
Ulazak i izlazak iz škole odvijat će se kroz nekoliko školskih ulaza, kako bi se osigurala postupnost i smanjio
broj osoba na svakom ulazu. Raspored ulaska povezan je sa smještajem garderobnih ormarića te će upute
o tome učenici dobiti uz raspored sati, dok je ulazak prvog dana naveden u Rasporedu za 7. rujna.
Ulazi u školu su:
a) Glavni ulaz (sjeverni)
b) B ulaz (od strane festivalske dvorane)
c) A ulaz (uz Krapinčicu)
d) C ulaz (VHZK).
Prilikom ulaska u školu svaki učenik treba:
a) nositi zaštitnu masku za lice
b) dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvom
c) dezinficirati potplate obuće putem dezbarijere.
Kod nanošenja sredstva za dezinfekciju, dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a
sredstvo nije potrebno isprati.
Po ulasku u školu učenik odlazi do garderobnog ormarića, odlaže jaknu i obuva papuče te nakon toga odmah
odlazi do učionice. Na susretu s razrednicima učenici će dobiti ključeve garderobnih ormarića.
Kretanje po prostorima škole odvija se samo kod ulaska i izlaska u školu te pri odlasku u sanitarni prostor.
Pri kretanju kroz školu učenici se uvijek kreću u svom smjeru desnom stranom hodnika i stubišta, održavajući
razmak prema drugim osobama. Važno je pritom ne dodirivati nepotrebno površine ili predmete te se kretati
prema najkraćoj utvrđenoj ruti do učionice. Također je važno izbjegavati svako grupiranje.
Ukoliko neki učenik ima kroničnu bolest koja može predstavljati veći rizik kod zaraze s COVID-19 ili živi u
kućanstvu s takvom osobom, preporučuje se da se konzultira sa svojim liječnikom o eventualnim drugim
zaštitnim mjerama te o tome informira razrednika ili stručnu službu u školi.
Preporuča se da učenici izbjegavaju grupiranje ispred ulaza u školu te da od 8. rujna u prijepodnevnoj smjeni
učenici koji ne putuju javnim prijevozom uđu u školu do 7.20 sati, a nakon toga učenici koji dolaze prijevozom.
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3. ORGANIZACIJA NASTAVNOG RADA
Važna izmjena u ovoj školskoj godini je da svaki razredni odjel cijelo vrijeme nastave i tijekom odmora boravi
u jednoj, istoj učionici. Izuzetak su samo neki nastavni predmeti u specijaliziranim učionicama, u koje će
učenici odlaziti u pratnji nastavnika.
U učionicu učenici ulaze prije početka nastave i ostaju u njoj i tijekom svih odmora. Izlazak iz škole je moguć
tek na završetku nastave.
Nastavni sat će trajati 40 min, zbog čišćenja i dezinfekcije prostora između dvije smjene. Uvijek gdje je to
moguće, nastava se održava u dvosatima ili trosatima istog nastavnog predmeta.
Kako bi se u učionici omogućio međusobni razmak, nastava će se odvijati u manjim skupinama. Učenici u
školu dolaze uvijek u istoj smjeni, polovica odjela u jednom tjednu, a polovica odjela u drugom tjednu, osim
u trogodišnjim programima u kojima zbog podjele odjela na obrazovne programe učenici imaju nešto
drugačiji raspored. Učenici koji su kod kuće prate nastavu u realnom vremenu i koriste nastavne materijale
putem aplikacije o kojoj će ih informirati predmetni nastavnici.
Istovremeno u učionici boravi polovica razrednog odjela pa je pripremljen takav raspored da svaki učenik
sam sjedi u klupi, razmaknutoj od ostalih klupa. U takvom rasporedu sjedenja, učenici tijekom nastave ne
trebaju nositi maske za lice no trebaju ih imati tijekom ulaska i izlaska iz škole, tijekom odmora i tijekom
izlaska u sanitarni prostor, garderobu i školsku knjižnicu.
Učenici različitih skupina i različitih razreda se ne spajaju nego, kad je potrebno na pojedinim predmetima
prate nastavu istog predmeta u odvojenim prostorima škole.
Nastava TZK će se za lijepog vremena odvijati na vanjskim prostorima, a kad to nije moguće, u sportskoj
dvorani.
Istovremeno u sportskoj dvorani mogu biti dvije skupine učenika u dva odvojena prostora. Svaka će skupina
učenika ulaziti na jedna ulaz (od strane škole ili glavni ulaz od strane ulice) i koristiti zasebne garderobne
prostore. Prostor dvorane će biti podijeljen pregradom, a učenici će dobiti upute na koji način izvoditi vježbe
u svom osobnom prostoru, uz održavanje razmaka s drugim učenicima u odjelu.
Učenici koji obavljaju praktičnu nastavu u radnom procesu trebaju se pridržavati zaštitnih mjera koje su
važeće u djelatnosti poslodavca.
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4. BORAVAK U ŠKOLI
Preporučeno je da učenici užinu donesu sa sobom u školu. Školska kantina do daljnjega neće biti otvorena
za pojedinačne dolaske učenika nego će naručena hrana biti dostavljena u učionice, ukoliko će učenici za to
iskazati interes.
U sanitarnim prostorima, kao i u svakoj učionici, dostupna je tekuća voda i sapun, kako bi učenici mogli po
potrebi prati ruke. Podsjećamo, ruke se peru prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon
čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo.
Dostupni sanitarni prostori za učenike su:
• sanitarni prostor M uz glavno stubište u prizemlju
• sanitarni prostor Ž uz glavno stubište na prvom katu
• sanitarni prostor M/Ž u C hodniku na prvom katu
• sanitarni prostor Ž u A hodniku na drugom katu
• sanitarni prostor M/Ž u C hodniku na drugom katu.
Učenici ulaze u sanitarne prostore koji su najbliži njihovoj učionici, tijekom odmora ili tijekom sata uz
dopuštenje predmetnih nastavnika.
U sanitarni prostor može ući samo onoliki broj učenika koliko ima toaleta. Ostali čekaju pred ulazom u
sanitarni prostor u redu, uz poštivanje fizičkog razmaka. Prije izlaska iz sanitarnog prostora obvezno je pranje
ruku sapunom.
Ako će neki učenik tijekom boravka u školi razviti znakove bolesti, bit će smješten u školski prostor za
izolaciju, uz nošenje zaštitne maske te će mu biti izmjerena temperatura. Odmah će biti obaviješteni
roditelji/staratelji da dođu po dijete u najkraćem mogućem roku.
Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu
nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa
sukladno mišljenju liječnika.
Kada se kod učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog
epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu
sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog
nadzora u samoizolaciji.
Do daljnjeg u školi nisu moguće posjete vanjskih osoba kao što je npr. primjerice izvođenje kazališne
predstave i sl.
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5. PRVI NASTAVNI DAN
Nastava za sve učenike počinje u ponedjeljak 7. rujna 2020. Svi učenici tog dana dolaze u školu u
prijepodnevnoj smjeni na susret s razrednicima, tijekom kojeg će dobiti potrebne informacije o organizaciji
školskog rada te raspored sati.
Učenike će na ulazima u školu dočekati razrednici koji će ih otpratiti do učionice, a susreti će se
odvijati prema sljedećem rasporedu:
• učenici prvih razreda od 8.00 do 10.00 sati
• učenici drugih razreda od 10.30 do 11.30 sati
• učenici trećih razreda od 12.00 do 13.00 sati
• učenici četvrtih razreda u 12.30 do 13.30 sati.
Raspored razrednih odjela prema ulazu u školu i učionicama naveden je u dokumentu Raspored za
7. rujna.
S obzirom da učenici na prvi dan nastave dolaze u školu u različitim terminima te će se zadržati u školi kraće
nego inače, mole se roditelji da brinu o dolasku/povratku učenika iz škole
Podsjećamo da učenici u javnom prijevozu, pri ulasku tijekom boravka u školi moraju imati zaštitnu masku
(medicinska ili platnena). Maske je neophodno nositi pravilno na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta.
Svi učenici će za nastavak školskog rada dobiti jednu masku koju je osigurao osnivač škole.
6. PODSJETNIK NA PREVENTIVNE HIGIJENSKE MJERE
Važno je podsjećati se i u svakom trenutku pridržavati higijenskih zaštitnih mjera:
• da održavamo fizički razmak prema drugim osobama (osim prema onima s kojima živimo u istom
kućanstvu)
• da ne dodirujemo usta, nos, oči i lice te da ne stavljamo ruke i predmete u usta
• kada kašljemo i kišemo da prekrijemo usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba
baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke, a pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih
osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju
• izbjegavati međusobno dijeljenje pribora i stvari.
Dodatne informacije:
1. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova,
osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., HZJZ, 24.8.2020.
2. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 , Pedagoška/školska godina
2020./2021., MZO RH, kolovoz 2020.
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