
 

EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA RAD U SREDNJOJ ŠKOLI 

 Potrebno je držati socijalnu distancu 2 m u srednjoj školi 
 Izbjegavati fizički kontakt učenika iz različitih razrednih odjela 
 Ne zadržavati se ispred škole u grupama 
 Kako bi se izbjegli suvišni kontakti, učenici ulaze u školu u različito vrijeme u 

razmaku od 3 minute (1. razredi-7:45, 2. razredi-7:48, 3. razredi-7:52 i 4. razredi-
7:55) 

 Nastavni sat traje po 40 minuta, kako bi se u među smjeni provela dezinfekcija 
 Održavati pojačanu osobnu higijenu i redovito pranje ruku tekućom vodom i 

sapunom prije ulaska u svoju skupinu/učionicu, prije jela, nakon korištenja 
toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa 

 Dezinficijens za ruke treba biti u svakoj učionici koja nema tekuću vodu, a prije 
ulaska u učionicu obavezna dezinfekcija ruku 

 Roditeljski sastanci održavaju se prvenstveno na daljinu 
 Roditelji čiji je dolazak u školu nužan obavezno nose maske 
 Maske su obavezne za učitelje i druge djelatnike škole kod prolaska hodnikom i u 

vrijeme kontakta s drugim odraslim osobama 
 Temperaturu obavezno mjere svi djelatnici svaki dan prije dolaska na posao, te u 

slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao i javljaju se ravnatelju 
 Za djelatnike vodi se obavezna evidencije temperature u Tablicu koja će se 

nalaziti u ZBORNICI! 
 Prije dolaska u školu učenici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu i u slučaju 

povišene temperature (pod pazuhom 37,2)  javljaju se ravnatelju i liječniku 
obiteljske medicine 

 Ako se znakovi bolesti (povišena tjelesna temperatura veća od 37,2; kašalj, 
poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, 
povraćanje) jave tijekom nastave, treba odmah pozvati roditelja i učenika izolirati 
u prikladnoj prostoriji (2. kat – COVID-19 IZOLACIJA) do dolaska roditelja  

 Nastava tjelesne i zdravstvene kulture treba se održavati koliko je god moguće na 
otvorenom 

 Učenici se kreću hodnicima prema označenim signalizacijskim strelicama 
 U razredima se ne preporučuje paliti klima uređaj 
 Za vrijeme malih i velikog odmora, učenici ne izlaze iz razreda, marendu nose sa 

sobom, a nastavnici po zvonu mijenjaju učionicu ili ostaju u istoj ako imaju blok 
sat, bez zadržavanja u zbornici i borave s učenicima u učionici umjesto dežurstava 
 
 

 

 

 



NAPOMENA ZA RAZREDNIKE: 
 PRVI DAN PODIJELITI RAZRED U DVIJE SKUPINE, OD KOJIH JEDNA PRVI TJEDAN 

(OD UTORKA) PRATI NASTAVU U ŠKOLI, A DRUGA ONLINE, TE SE IZMJENJUJU 
SVAKI TJEDAN 

 2. 3. I 4. RAZREDI – UČENICI NA SATU POPUNJAVAJU UPLATNICE ZA ŠKOLARINU 
(U KUVERTAMA U ZBORNICI), U IZNOSU OD 80 KN KOJU SU DUŽNI UPLATITI DO 
30. 9. 2020. 

 PRAZNE POTVRDE BITI ĆE TAKOĐER U KUVERTAMA, UČENICI IH POPUNJAVJU NA 
SATU I RAZREDNICI IH DONOSE U REFERADU. OVJERENE POTVRDE KROZ KOJI 
DAN BITI ĆE U ZBORNICI TE IH RAZREDNICI DIJELE UČENICIMA. 
 

 UČENICI PRVIH RAZREDA ĆE CIJELI PRVI TJEDAN POHAĐATI 
NASTAVU U ŠKOLI, A OD 14.9. KREĆU POLA RAZREDA U ŠKOLI, POLA 
ONLINE!!! 


