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Zagreb, 1. rujna 2020. 
 
 Dragi učenici, poštovani roditelji, 
 U ovome dokumentu donosimo osnovne upute za početak nove školske godine. Nastojali smo realizirati 
što je više moguće odredbi iz dokumenta koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Zbog uvjeta u kojima 
škola funkcionira mislimo kako u ovim okolnostima ne možemo bolje i povoljnije. 
 
 OPĆE OKOLNOSTI 
 Škola će zbog uvjeta koje treba primijeniti u šk. god. 2020./21. raditi u dvije smjene. Svi učenici razredne 
nastave nastavne obaveze obavljat će u jednoj smjeni uz program produženoga boravka. Učenici predmetne 
nastave nastavu će imati u dvije smjene uz izmjenu smjena (6. i 8. razredi, 5. i 7. razredi). 
 Morali smo organizirati rad u dvije smjene zbog pridržavanja uvjeta o sigurnom odvijanju nastave, ali i 
zbog toga što radovi u područnoj školi Savska 77 nažalost nisu dovršeni. 
 Do završetka radova u Savskoj 77 učenici 4.a i 4. b razreda iznimno će imati nastavu u dvije smjene. 
 
 IZVOĐENJE NASTAVE 
 Nastava će se izvoditi u skladu s preporukama HZJZ-a i MZO. Dobra okolnost je što razredni odjeli imaju 
manji broj učenika od prosječnoga tako da se mjere o udaljenosti mogu provesti. 
 Učenici razredne nastave ne moraju nositi maske. Učenici predmetne nastave nosit će maske u skladu s 
preporukama. Detaljnije će učenici biti obaviješteni na sastancima razrednih odjela prvoga dana nastave. 
Svaki razredni odjel boravi u svojoj učionoci. Za učenike predmetne nastave satovi će trajati 40 minuta zbog 
vremena između dvije smjene za uređenje, spremanje i dezinfekciju učionioca. Učenici će provoditi odmore na 
hodnicima ili na školskom dvorištu uz pridržavanje mjera o udaljenosti. Odmori su planirani na način da se učenici 
razredne i predmetne nastave ne sreću na hodnicima ili na školskom dvorištu. 
 Učiteljice razredne nastave nastojat će dio nastave realizirati na školskom dvorištu kada to vremenski 
uvjeti budu dozvoljavali. 
 
 ORGANIZIRANA PREHRANA U ŠKOLI 
 
 Zbog okolnosti i pridržavanja mjera prehrana u školi u prvom tjednu nastave bit će organizirana za učenike 
od 1. do 3 razreda. Nažalost, zbog prostornih uvjeta nismo u mogućnosti ponuditi prehranu za učenike od 4. do 
8. razreda do daljnjega (završetak radova u Savskoj 77) pa vas molimo za razumijevanje. 
 I u ovakvim okolnostima bit će vrlo teško provesti mjere no pokušat ćemo osigurati fizičku distancu 
između učenika i razrednih odjela prilikom uzimanja obroka. 
 
 OSTALO 
 
 Ulazak u školu roditeljima i drugim osobama u skladu s uputama nije dozvoljen. Ovim putem pozivamo 
roditelje (posebno roditelje učenika od 1. do 3. razreda) na suradnju i molimo za razumijevanje. 
 Detalje i moguće promjene razrednici će poslati putem maila ili u komunikaciji s učenicima. 
 
 


