
OBAVIJEST O POČETKU NASTAVNE GODINE 2020./2021. 

 

Poštovani učenici i poštovani roditelji, 

nastava za učenike Tehničke škole Županja počinje u ponedjeljak 7. 9. 2020. godine. 

Naša je škola odabrala Model A - nastava u školi (ovaj model podrazumijeva da se svi učenici 

obrazuju u školi uz pridržavanje Uputa HZJZ). 

Učenici će pratiti nastavu i prema Modelu B – mješoviti oblik nastave (učenici prate nastavu 

dijelom u školi i dijelom na daljinu). 

Modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj 

godini 2020./2021., u kojima se predlažu modeli i nude preporuke za odgojno-obrazovni rad i 

izvođenje nastave u dječjim vrtićima i školama, možete iščitati na sljedećoj poveznici: 

https://mzo.gov.hr/vijesti/modeli-i-preporuke-za-rad-u-uvjetima-povezanima-s-covid-19-u-

pedagoskoj-skolskoj-godini-2020-2021/3916 

Ova školska godina donosi nam puno novih obveza, zahtjeva, pravila i izazova, stoga vas 

molimo da poštujete propisane mjere i upute, kako bismo svi bili što sigurniji tijekom boravka 

i rada u školi kao i u procesu dolaska u školu i odlaska iz škole. 

Službeni je ulaz Tehničke škole Županja za sve učenike i djelatnike bočni ulaz u zgradu 

kojemu se pristupa iz ulaza u školsko dvorište. 

Prvi nastavni dan učenike će  ispred škole dočekati razrednici i stručni suradnici, a ostale 

radne dane dežurni nastavnici. 

Raspored dolazaka učenika u školu: 

I. SMJENA        

Dolazak učenika ispred službenog ulaza škole: 

6.55 za 4.a razred (1.T) ili 2.a razred (2.T) 

7.00 za 4.b razred (1.T) ili 2.b razred (2.T) 

7.05 za 3.a razred (1.T) ili 1.a razred (2.T) 

7.10 za 3.b razred (1.T) ili 1.b razred (2.T) 

II. SMJENA 

Dolazak učenika ispred službenog ulaza škole:  

13.00 za 2.a razred (1.T) ili 4.a razred (2.T) 

13.05 za 2.b razred (1.T) ili 4.b razred (2.T) 

13.10 za 1.a razred (1.T) ili 3.a razred (2.T) 

13.15 za 1.b razred (1.T) ili 3.b razred (2.T) 

Tijekom pripreme za ulazak u školu i tijekom samoga ulaska molimo učenike da se 

pridržavaju propisanog međusobnog razmaka (približno 2 m). 

Napomena: „a“ razredi su elektrotehničari, a „b“ razred su strojarski računalni tehničari. 

1.T je raspored za neparni redni broj radnog tjedna, a 2.T je raspored za parni redni broj 

radnog tjedna. 

Učenici su obvezni nositi maske tijekom ulaska u školu (prvi dan učenici dolaze sa svojom 

maskom). Škola je osigurala maske za sve učenike i razrednici će podijeliti maske učenicima 

tijekom prvog nastavnog dana. 

Učenici moraju izmjeriti temperaturu svaki dan prije dolaska u školu te ako je ona viša od 

37,2, ne dolaze u školu, nego se javljaju svojem obiteljskom liječniku. 
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Učenici ulaze u školu i kreću se u smjeru kretanja označenom strelicama na podu (bijela je za 

smjer kretanja  „ULAZ“, a crvena je za smjer kretanja „ IZLAZ“ održavajući potrebnu 

udaljenost. Odmah pri ulasku u školu učenici su obvezni oprati i/ili dezinficirati ruke prije 

ulaska u učionicu. 

Tijekom nastave učenicima neće biti dopušteno napuštati školsku zagradu. U skladu s tim 

molimo roditelje da učenicima pripreme užinu za ponijeti ili da si užinu kupe prije nastave. 

Tijekom boravka i rada u školi jedan je razred jedna cjelina (sociološka grupa). 

Zbog mjera i preporuka učenici se različitih socioloških grupa ne smiju fizički miješati. 

Učenici tijekom boravka i rada u školi ne smiju izmjenjivati pomagala i pribor koji koriste u 

radu te ne smiju mijenjati svoje mjesto sjedenja u razredu. 

Sve upute i dodatne informacije učenici će dobiti u školi. 

 

Želimo vam svima puno uspjeha u novoj 2020./2021. školskoj godini! 

 

                                                                                 Ravnatelj: 

                                                                          Jozo Jurkić, dipl.ing.str. 


