OBAVIJESTI VEZANE UZ POČETAK NOVE NASTAVNE GODINE
2020./2021.
Sve bitne informacije o specifičnim mjerama za našu školu, organizaciji i početku nastave
i svim ostalim stvarima vezanima uz nastavu i školu objavit ćemo 4. rujna.
Poštovani roditelji i učenici,
Nastava za sve razrede započinje 7. rujna 2020. godine. Nastava će se odvijati u školi za sve
razrede od 1. do 8. razreda sukladno epidemiološkim mjerama i posebnoj organizaciji nastave.
Svi učenici obvezni su dolaziti u školu i pridržavati se epidemioloških mjera koje budu
propisane na razini škole.
Cilj ovih mjera i posebne organizacije nastave je što više spriječiti širenje virusa Covid-19 i
zaštititi sve dionike obrazovnog sustava od moguće zaraze. Ističemo važnost odgovornog
ponašanja svih - učitelja i djelatnika škole, učenika i roditelja. Posebno apeliramo na roditelje
učenika da svojoj djeci objasne važnost odgovornog ponašanja i pridržavanja mjera i u školi,
ali i izvan škole. Odgovorno ponašanje izvan škole također je uvjet da ove i sve druge mjere
imaju smisla. One neće imati smisla ako se zbog neodgovornog ponašanja učenika ili njihovih
roditelja izvan škole neko dijete zarazi i zbog toga cijeli njegov razred bude morao u
samoizolaciju.
U nastavku Vam donosimo modele i preporuke za rad u uvjetima povezanim s trenutnom
epidemiološkom situacijom Ministarstva znanosti i obrazovanja te upute Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID- 19.
DOKUMENTI:
Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanim s COVID-19
Upute HZJZ za sprečavanje i suzvijanje epidemije COVID-19

POTVRDE LIJEČNIKA ZA IZRAZITO VULNERABILNU (OSJETLJIVU) DJECU
U skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad
predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.(dostupno na
poveznici - HZJZ)
„za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i dijete/učenik) ili osobu koja dijeli kućanstvo
s izrazito vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir
aktualnu epidemiološku situaciju.
Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim
posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te
za učenike kod izostanaka duljih od mjesec dana liječnik školske medicine).
U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi
masku kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere. Popis izrazito vulnerabilnih
skupina bolesti i zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u školi sukladan je pravilima
liječničke struke.“

Stoga roditelji učenika koji su izrazito vulnerabilna skupina trebaju zatražiti mišljenje o
dodatnim mjerama zaštite ili potvrdu nadležnog liječnika školske medicine koji jedini može
izdati potvrdu da takvo dijete može ostati kod kuće. Potvrdu liječnika školske medicine roditelj
je dužan dostaviti školi. U slučaju da je liječnik školske medicine predložio za takvo dijete
ostanak kod kuće za njega se nastava održava virtualno/na daljinu putem interneta ili drugih
komunikacijskih kanala.

