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Obavijest za roditelje učenika od 1. do 4. razreda 

 

Poštovani roditelji, 

 

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. godine plan je otvoriti 

škole za razrednu nastavu za određene skupine učenika uz primjenu Uputa Hrvatskog zavoda 

za javno zdravstvo (HZJZ) od 29. travnja 2020. godine i Preporuka za organizaciju rada u 

razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave (MZO) 

od 30. travnja 2020. godine. 

Uputa i Preporuka se obavezno trebaju pridržavati svi djelatnici škole, roditelji i učenici uko-

liko se roditelji odluče da njihova djeca krenu 11. svibnja 2020. pohađati nastavu u školi. 

Prije donošenja odluke o pohađanju nastave u školi važno je dobro proučiti Upute i Preporuke 

koje se nalaze dolje u privitku ove obavijesti. 

Nastava će se stoga organizirati samo u iznimnim slučajevima za djecu koja moraju  

ispunjavati sve uvjete prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a to 

su: 

1. oba roditelja djeteta su zaposlena i nemaju mogućnost drugačijeg zbrinjavanja djeteta u 

vrijeme dok su na poslu (ovdje naglašavamo da se u našoj školi razredna nastava izvodi samo 

u vremenu od 8.00 do 12.00 sati) 

2. dijete nema kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, 

imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja) 

3. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom 

kontaktu nemaju kroničnih bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, 

imunodeficijencija, veća tjelesna/motorička oštećenja) 

4. niti jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osobe s kojima je dijete u svakodnevnom 

kontaktu nisu u samoizolaciji ili karanteni i nisu u povećanom riziku zaraze virusom Covid-19 

5. dijete nema povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog 

daha ili druge simptome bolesti poput gripe ili prehlade 

U slučaju da dijete ispunjava sve gore navedene uvjete i roditelji žele da dolazi na nastavu u 

školu, oba roditelja MORAJU POTPISATI PISANU IZJAVU u kojoj jamče da su ispunje-

ni svi gore navedeni uvjeti da bi dijete moglo pohađati nastavu. Ovdje se radi o zaštiti djece, 

učitelja, djelatnika škole, ali i roditelja i svih ostalih s kojima su djeca u kontaktu i koji bi mo-

gli biti ugroženi ako bi došlo do zaraze.  

Roditelji čije dijete ispunjava propisane uvjete i koji su se odlučili da njihovo dijete od 

11. svibnja pohađa nastavu u školi dužni su potpisanu izjavu predati NAJKASNIJE DO 

SRIJEDE 6. SVIBNJA 2020. GODINE DO 12.00 SATI. 



 

 Naknadne prijave neće se uzimati u razmatranje, zbog homogenosti skupina .  

Potpisanu izjavu moguće je dostaviti na sljedeća dva načina: 

   - Osobno donijeti isprintanu i potpisanu izjavu u matičnu školu u Čepinu u vremenu 

od 8.00 do 12.00 sati 

 - Isprintati i potpisati izjavu te ju skenirati ili fotografirati i poslati na e-

mail: skola@os-vnazor-cepin.skole.hr 

Samo potpisane izjave koje su predane u navedenom roku smatrati će se valjanom 

prijavom za nastavu od 11. svibnja u školi. 

 

Nastava u produženom boravku odvijati će se normalno.  

  

Nastava za većinu djece koja ostaju kod kuće i dalje će se odvijati putem komunikacijskih 

kanala koje su uspostavile njihove učiteljice, odnosno virtualno. Ukoliko ne bude djece koja 

će pohađati nastavu u školi, nastava će se i dalje odvijati samo virtualno za sve. 

 

S poštovanjem,                                                                     Ravnatelj: Ilija Pavić, prof. 

 

 

 

 

 
 


