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PREPORUKE ZA RODITELJE 

Dragi roditelji i staratelji, 

školska godina koja je započela bit će zbog epidemije COVID-19 drugačija od dosadašnjih i tražit će od 

svih nas prilagodbu, toleranciju i pažnju jednih prema drugima. Nastava će se održavati prema 

uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja i preporukama HZJZ. Ovim putem vas molimo za 

razumijevanje i suradnju i pridržavanje propisanih mjera i preporuka za rad jer tako štitite svoje 

zdravlje i zdravlje drugih. Također vas molimo da sa svojom djecom, našim učenicima, razgovarate o 

važnosti pridržavanja mjera i potičete ih da budu odgovorni jer nepridržavanje mjera utječe na 

povećanje rizika od zaraze. 

Ovdje smo za vas pripremili nekoliko važnih informacija koje će vam pomoći u snalaženju u novim 

uvjetima i poslužiti vam kao podsjetnik u razgovorima s vašom djecom. 

• Učenici i djelatnici naše Škole ulaze u zgradu isključivo na južni ulaz. Molimo učenike da se ne 

zadržavaju u dvorištu Škole. 

• Učenik ima obvezu pohađanja nastave, a roditelj ima obvezu opravdati svoje dijete u slučaju bolesti 

ili zatražiti izostanak sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. 

• Prije odlaska u Školu učenici su kod kuće dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu i ukoliko ona iznosi 
više od 37.2°C, učenik ne dolazi u Školu, a roditelj o tome obavještava razrednika/cu. Učenik također 
ne dolazi u školu ukoliko ima neki od sljedećih simptoma zarazne bolesti: kašalj, poteškoće u disanju, 
poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje. Roditelji/skrbnici će popuniti i 
potpisati Izjavu koju će po djetetu dostaviti u Školu tijekom prvog tjedna održavanja nastave. 
 
• Na ulazu u Školu potrebno je dezinficirati obuću i ruke. Potrebno je držati fizičku distancu od 

najmanje 1.5 – 2 metra i češće prati ruke sapunom. Zaštitne maske za lice su obavezne. Škola će 

osigurati platnene maske za sve učenike. 

• Svaki razred ima svoju učionicu. Praktična nastava odvijat će se u školskim radionicama kao i kod 

vanjskog poslodavca, prema rasporedu sati. 

• Nastava će se u većem dijelu organizirati u blok-satima, a zvona neće biti. Nastavni sat će trajati 40 

minuta. Učenici će biti upoznati s rasporedom sati i odmorima. 

• Preporuka je da učenici donose marendu od kuće ili je kupe na putu od kuće do Škole jer je neće 

moći kupiti u Školi niti izvan Škole za vrijeme trajanja nastave i odmora, a za njihovo zdravlje i 

koncentraciju u učenju vrlo je važno da jedu tijekom boravka u školi. 

• Roditelji neće ulaziti u školsku zgradu, no i dalje imaju obavezu pratiti napredovanje svoga djeteta, 

te će se informacije i roditeljski sastanci održavati  telefonom ili online, u dogovoru s 

razrednikom/com. Iznimka je prvi roditeljski sastanak prvih razreda, koji će se organizirati uživo, u 

skladu s epidemiološkim mjerama. 

• Apeliramo na vas da potičete djecu da se i u slobodno vrijeme pridržavaju epidemioloških mjera i 

preporuka (sportske aktivnosti, izlasci, prijevoz javnim prijevozom). 

• U slučaju bilo kakvih promjena, razrednici će vas pravovremeno informirati. 

Zahvaljujemo vam na razumijevanju i suradnji i pozivamo vas da nam se obratite u slučaju bilo kakvih 

nedoumica ili nejasnoća. 

Ravnateljica i djelatnici Škole 


