
Protokol postupanja u uvjetima povezanima s epidemijom bolesti 

COVID-19 i organizacija rada OŠ Ante Kovačića, Zlatar u 

školskoj godini 2020./2021. 

 

Upute za učenike, roditelje i učitelje 

 

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. i Modelima i 

preporukama za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 (Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja) djelatnici Osnovne škole Ante Kovačića 

Zlatar izradili su ovaj protokol sa svrhom očuvanja zdravlja i osiguranja optimalnih uvjeta za 

ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada.  

Prilikom organizacije i provođenja rada pridržavat ćemo se sljedećeg: 

 

1. Učenici od 5. do 8. razreda, sve nastavno i nenastavno osoblje obvezni su nositi 

maske od njihova ulaska u školu do izlaska. Učitelji uz masku, prema potrebi, mogu 

nositi i vizir.  

 

2. Svi su obvezni voditi brigu o držanju fizičkog razmaka od 1,5 m i provoditi 

redovitu dezinfekciju i higijenu ruku. Pri ulasku u školu dezinficiraju se ruke i 

obuća školskim dezinficijensom. Pojačana higijena ruku potrebna je nakon 

preobuvanja, prije i poslije jela, nakon odlaska u WC i sl.  
 

 

3. Ograničava se ulazak u školu svim osobama koje nisu zaposlenici škole. Vodit će se 

evidencija ulazaka i mjeriti temperatura. 

 

4. Roditelji koji dolaze u pratnji djeteta dovode dijete do ulaza u školu te ne ulaze u 

zgradu. Iznimno, u prvom tjednu nastave roditelji učenika 1. razreda, po potrebi i u 

prethodnom dogovoru s učiteljima, mogu ući s djetetom, pridržavajući se svih 

propisanih mjera i ne smiju se zadržavati duže od 15 minuta. 

 

5. Dijete ne dolazi u školu ako:  
 

- ima simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, 

poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) 

- ima izrečenu mjeru samoizolacije  

- ima saznanja da je zaraženo s COVID-19 

 

 

 

 



ORGANIZACIJA RADA  

I BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI  

(upute za SVE) 

 

Nastava je za sve učenike organizirana po Modelu A i održava se u školi. 

 

U MATIČNOJ ŠKOLI u Zlataru bit će dvije smjene – razredna nastava (učenici od 1. do 4. 

razreda) u jednoj smjeni, a predmetna nastava (učenici od 5. do 8. razreda) u drugoj.  

 

U PODRUČNIM ŠKOLAMA u Martinščini i Donjoj Batini nastava će biti organizirana u 

jednoj smjeni. 

Vrijeme početka i završetka jutarnje i poslijepodnevne smjene nalazi se na mrežnim 

stranicama škole. 

 

Prvi tjedan nastave u matičnoj školi u Zlataru razredna nastava je u jutarnjoj smjeni, a 

predmetna je poslijepodne te se u idućim tjednima izmjenjuju. 

Područne škole Martinščina i Donja Batina nastavu organiziraju u jutarnjoj smjeni. 

 

DOLAZAK U ŠKOLU 

 

1. Roditelji/učenici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u 

školu. U slučaju povišene tjelesne temperature (ako je vrijednost izmjerene tjelesne 

temperature djeteta veća od 37,3º C dijete ne smije doći u školu, a roditelji se javljaju 

ravnatelju škole i liječniku obiteljske medicine radi odluke o liječenju i daljnjem 

postupanju.  

 

2. Učenici ulaze u školu prema unaprijed dogovorenom rasporedu, bez miješanja 

učenika iz više razrednih odjela. Pri ulasku je obavezna dezinfekcija obuće. Nema 

zadržavanja u holu škole – dežurni učitelji usmjeravaju ih prema njihovim učionicama 

gdje ih čekaju učitelji koji prema rasporedu imaju prve satove u njihovim razredima. 

Ispred svojih učionica obuvaju obuću za boravak u školi, a stvari odlažu na vješalice 

i/ili ormariće. Prije ulaska u učionicu učitelj/ica im prskalicom dezinficira ruke.  

 

3. Nakon ulaska učenika u učionice školski hodnici će biti temeljito oprani i 

dezinficirani. 

 

 

 



 

ORGANIZACIJA NASTAVNOG DANA 

 

 

1. Svaki razredni odjel ima svoju matičnu učionicu u kojoj boravi tijekom cijelog 

nastavnog dana. Izuzetak su satovi Informatike, Kemije/Fizike i Tjelesne i zdravstvene 

kulture, kada učenici napuštaju matičnu učionicu i pod pratnjom odlaze u navedene 

specijalizirane učionice, odnosno u školsku dvoranu.  

 

 

2. Školski satovi traju po 40 minuta. Veliki odmor bit će organiziran između drugog sata 

(20 minuta) i trećeg sata (10 minuta) i dijelom će se koristiti i za prehranu učenika 

koja će se odvijati po posebnom protokolu. Moguća je organizacija drugačijeg velikog 

odmora za učenike nižih razreda ako se to pokaže boljom opcijom za održavanje 

potrebnih epidemioloških uvjeta (dva puta po 15 minuta). Pod velikim odmorom 

učenici borave u svojim učionicama uz učitelje koji su ih imali prethodni sat, odnosno 

koji će ih imati sljedeći sat (nakon što se učitelji zamijene). Na početku malih odmora 

učitelji se izmjenjuju i kreću prema razredima koje imaju sljedeći sat. 

 

3. Učionice se redovito provjetravaju, a nakon svake izmjene skupina, te prije dolaska 

druge smjene, vrši se dezinfekcija – dezinficiraju se sve dodirne točke (kvake, radne 

površine, tipkovnice, slavine, prekidači i sl.) i svi prostori. 

 

4. Prehrana učenika bit će organizirana po skupinama i realizirat će se tijekom dva velika 

odmora. Planirane skupine učenika bit će raspoređene u prostoru za blagovanje uz 

maksimalno pridržavanje svih epidemioloških mjera. U višim razredima bit će 

organizirane tri skupine dok će se niži razredi izmjenjivati po smjenama (A i B smjena 

- skupina po skupina). 

 

5. Raspored sati bit će usklađen s preporukama da se što manje učitelja izmjenjuje u 

određenoj skupini i da frekvencija njihovih dolazaka u skupinu bude što manja – 

organizacija nastave u blok satovima. 

 

6. Učitelj koji će prema rasporedu zadnji sat biti u određenom razrednom odjelu regulira 

njihov odlazak i izlazak iz škole te vodi brigu o zbrinjavanju učenika putnika do 

polaska školskog autobusa. 

 

7. Dopunska nastava održavat će se isključivo po skupinama bez miješanja učenika 

različitih razrednih odjela. U jednom tjednu će iz pojedinog predmeta dopunsku 

nastavu imati samo skupina iz jednog razrednog odjela dok će se za učenike iz drugih 

razrednih odjela, koji su također uključeni u dopunski rad, u tom tjednu, prema 

mogućnostima, organizirati dopunska nastava na daljinu. Skupine će se izmjenjivati 

po tjednima, a detaljne naputke o potrebi pohađanja dopunske nastave i njezinom 

održavanju učenici će dobiti od predmetnih učitelja. 

 

8. Dodatna nastava bit će organizirana na daljinu, kao i pojedine izvannastavne 

aktivnosti koje se na taj način mogu realizirati.  

 



9. Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture provodit će se sukladno preporučenim uputama 

i epidemiološkim mjerama i većinom će se održavati na otvorenom.  

 

10. Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te pojavu simptoma zarazne bolesti 

tijekom nastave (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, 

proljev, povraćanje), dijete se smješta u izdvojenu prostoriju (u matičnoj školi u 

Zlataru to će biti prostor čitaonice). Učitelji odmah pozivaju roditelja koji u najkraćem 

roku treba doći po dijete. 

 

11. Cijelo vrijeme boravka u školi učenici su u svojim matičnim učionicama, a kretanje po 

hodnicima bit će svedeno na minimum i unaprijed organizirano tako da se ne miješaju 

učenici iz više razrednih odjela i da se ne stvaraju gužve. O smjerovima kretanja 

hodnicima učenike će upoznati razrednici. 

 

 

12. Kod korištenja sanitarnog čvora vodi se briga o broju učenika kako bi se izbjegla 

gužva. Ako je više učenika, čeka se u redu na hodniku i pazi se na održavanje distance 

od najmanje 1,5m.  

 

13. Učenici putnici pod nadzorom dežurnog učitelja/dežurnih učitelja u odvojenim 

skupinama čekaju autobus za odlazak kućama. 

 

 

SPECIFIČNOSTI ORGANIZACIJE AKTIVNOSTI  U RAZREDNOJ  NASTAVI 

 (učenici od 1. do 4. razreda) 

Svi učenici nižih razreda su u jednoj smjeni (A i B razredi) 

 

1. DOLAZAK U ŠKOLU U JUTARNJOJ SMJENI 

                                (RAZREDNA NASTAVA)  

 

Učenici dolaze po skupinama u različito vrijeme: 

U 7.40  dolaze učenici 1.A, 2.A, 3.A i 4.A 
 

U 7.50 dolaze učenici 1.B, 2.B, 3.B i 4.B 

Dežurni učitelji ih usmjeravaju u njihovu učionicu gdje ih čekaju razrednice ili učitelji koji ih 

imaju prvi sat.  

U JUTARNJOJ SMJENI učenici B razrednih odjela imaju nastavu u učionicama u 

prizemlju, a učenici razrednih odjela A bit će raspoređeni u učionice na prvom katu prema 

sljedećem rasporedu :  1.A  u učionici Glazbene kulture, 2.A  u učionici br. 7, 3.A  u 

učionici br. 9,  4.A  u učionici Njemačkog jezika.  

 

 



2. DOLAZAK U ŠKOLU U POSLIJEPODNEVNOJ SMJENI 

(RAZREDNA NASTAVA) 

 

Učenici dolaze po skupinama u različito vrijeme: 

U 13.10  dolaze učenici 1.B, 2.B, 3.B i 4.B 

U 13.20 dolaze učenici 1.A, 2.A, 3.A i 4.A 

Dežurni učitelji ih usmjeravaju u njihovu učionicu gdje ih čekaju razrednice ili učitelji koji ih 

imaju prvi sat.  

U POSLIJEPODNEVNOJ SMJENI učenici A razrednih odjela imaju nastavu u učionicama 

u prizemlju, a učenici razrednih odjela B bit će raspoređeni u učionice na prvom katu 

prema sljedećem rasporedu :  1.B  u učionici Glazbene kulture, 2.B  u učionici br. 7, 3.B  u 

učionici br. 9,  4.B  u učionici Njemačkog jezika.  

 

Učenici putnici ne moraju se pridržavati ovog rasporeda, ali se, bez obzira na vrijeme 

dolaska, pridržavaju svih propisanih mjera za ulazak u školu.   

 

Tijekom nastavnog dana učenici će imati dva velika odmora za vrijeme kojih će se 

organizirati odlazak na obrok. Nakon 2. sata na obrok odlaze učenici jedne smjene, a nakon  

3. sata učenici druge smjene – skupina po skupina. Za vrijeme boravka u zajedničkom 

prostoru prilikom prehrane učenici različitih skupina se ne miješaju i odlaze na unaprijed 

označena mjesta za njihovu skupinu.  

 

SPECIFIČNOSTI ORGANIZACIJE AKTIVNOSTI   U PREDMETNOJ  NASTAVI   

(učenici od 5. do 8. razreda) 

 

1. DOLAZAK U ŠKOLU U JUTARNJOJ SMJENI 

 

Učenici dolaze po skupinama u različito vrijeme: 

U 7.40  dolaze učenici 5.A, 5.B, 7.A i 7.B 
 

U 7.50 dolaze učenici 6.A, 6.B, 8.A, 8.B i 8.C 

 

2. DOLAZAK U ŠKOLU U POSLIJEPODNEVNOJ SMJENI 

 

Učenici dolaze po skupinama u različito vrijeme: 

U 13.10  dolaze učenici 5.A, 5.B, 7.A i 7.B 
 

U 13.20 dolaze učenici 6.A, 6.B, 8.A, 8.B i 8.C 

 



Dežurni učitelj ih odmah po ulasku u školu usmjerava u njihovu učionicu gdje ih čekaju 

učitelji koji ih imaju prvi sat. Sam ulazak u školu odvija se na način kako je opisan u ovom 

Protokolu (vidjeti pod rubrikom DOLAZAK U ŠKOLU). 

Za učenike putnike raspored nije važan, ali je važno da se pridržavaju svih propisanih mjera 

vezanih uz ulazak u školu. 

Dežurni učitelj na prihvatu (od 7.30) usmjerava učenike onog razreda s kojim ima prvi sat 

prema učionici gdje će ga oni nakon preobuvanja i pranja ruku pričekati na klupama ispred 

učionice. 

 

 

3. RASPORED UČIONICA ZA UČENIKE OD 5. DO 8. RAZREDA 

Učenici su cijelo vrijeme svog boravka u školi u jednoj učionici : 

5.A – učionica njemačkog jezika 

5.B –  učionica br. 9 

6.A – učionica br. 7 

6.B – učionica glazbene kulture 

7.A – učionica br. 10 

7.B – učionica br. 5 

8.A – učionica likovne kulture 

8.B – učionica br. 8 

8.C – učionica br. 6 

 

4. ORGANIZACIJA PREHRANE U PREDMETNOJ NASTAVI 

Nakon 2. sata učenici odlaze na jelo u pratnji predmetnog učitelja kojeg su imali taj sat 

prema sljedećem rasporedu: 

5.A, 5.B i 6.A 

u jutarnjoj smjeni 9.25 – 9.35 

 

u poslijepodnevnoj smjeni 14.55 – 15.05 

  

6.B, 7.A i 7.B 

u jutarnjoj smjeni 9.35 – 9.45 

 

u poslijepodnevnoj smjeni 15.05 – 15.15 

 

 



Nakon 3. sata na jelo u pratnji predmetnog učitelja kojeg su imali taj sat odlaze učenici 

osmih razreda:  

8.A, 8.B i 8.C 

 

u jutarnoj smjeni 10.25 – 10.35 

 

u poslijepodnevnoj smjeni 15.55 – 16.05 

 

 

Za boravka u zajedničkom prostoru prilikom prehrane, učenici različitih skupina se ne 

miješaju i odlaze na unaprijed označena mjesta za njihovu skupinu.  

Učenici koji se ne hrane u školskoj kuhinji, a ponijeli su svoj obrok od kuće, kao i oni koji se 

uopće ne hrane, odlaze s ostalim učenicima u blagovaonicu. 

 

PRIJEVOZ UČENIKA 

 

1. Učenici koji na nastavu dolaze organiziranim prijevozom dužni su se u autobusu 

pridržavati mjera propisanih za javni prijevoz i nositi maske. Dolasci i odlasci 

autobusa navedeni su na mrežnim stranicama škole. Do daljnjega nema prijevoza 

učenika školskim kombijem. 

 

2. Ako su roditelji u mogućnosti doći po svoje dijete odmah nakon završetka nastave - 

kako bi se osigurali što bolji uvjeti sigurnosti i zaštite učenika, dijete ne mora čekati 

školski autobus već to mora najaviti dežurnom učitelju koji je s njim.  

 

KOMUNIKACIJA S RODITELJIMA 

1. Ulazak roditelja u školu nije dopušten. Iznimno i uz prethodnu najavu, roditelji mogu 

ući isključivo s maskom i poštujući sve propisane epidemiološke mjere. 

  

2. Roditeljski sastanci i informacije održavat će se dogovorenim komunikacijskim 

kanalima (WhatsApp, Viber…). Postoji mogućnost održavanja roditeljskih sastanaka i 

na otvorenom u dvorištu škole. Prvi roditeljski sastanak održat će se u prva dva tjedna 

nastave i izabrat će se predstavnik za Vijeće roditelja. 

 

 
 

SPECIFIČNOSTI ORGANIZACIJE AKTIVNOSTI   U PODRUČNIM ŠKOLAMA    

 

1. PODRUČNA ŠKOLA MARTINŠČINA 

Nastava je organizirana u jednoj ( jutarnjoj) smjeni i počinje u 8.00.  

Učenici su u kombiniranim razrednim odjelima – kombinacija 1. i 3. razred i kombinacija 2. i 

4. razred. Većina djece, prema rasporedu, nastavu završava nakon 4., 5. ili 6. sata. Četvrti sat 

završava u 11,15, peti u 12,00, te šesti u 12,45.  



Raspored dolazaka u školu i odlazaka iz škole odvijat će se prema sljedećim smjernicama: 

Vrijeme dolaska u školu 

7.45 – 2. i 4. razred 

7.55 – 1. i 3. razred 

Učenici ulaze u školu u određeno vrijeme prema Protokolu, presvlače se te odmah ulaze u 

svoj razred kako bi oslobodili mjesto sljedećoj skupini. Ako je neki učenik vlastitim 

prijevozom vezan za drugu skupinu, može ući na svoju stranu klupe za presvlačenje te čim 

prije odložiti svoje stvari i u razredu pričekati ostatak učenika.  

Koliko je moguće, treba izbjegavati takve situacije kako bi se djeca što manje miješala. 

 

Vrijeme odlaska iz škole 

Učenici će prema rasporedu sati izlaziti iz škole te ako obje skupine završavaju u isto vrijeme, 

učitelji će, prema potrebi, u razredu regulirati zadržavanje djece, kako ne bi u hodniku 

dolazilo do miješanja učenika iz različitih skupina. Nakon što učitelj izađe s djecom iz 

razreda, obuvanje se vrši u što kraćem vremenu kako se djeca ne bi zadržavala, a i kako bi se 

oslobodio prostor za drugu skupinu. 

Vrijeme prehrane 

Od 9.25 – 9.50 – u dvije skupine 

Prehrana učenika je organizirana u dvije skupine koje će se izmjenjivati svaki dan u dogovoru 

s učiteljima prije samog početka nastave.  

 

2. PODRUČNA ŠKOLA DONJA BATINA 

Nastava je organizirana u jednoj (jutarnjoj) smjeni i počinje u 8.00. 

Kako je u područnoj školi Donja Batina ukupno mali broj učenika (deset), a među njima ima i 

onih koji dijele zajedničko kućanstvo, nastava će biti organizirana na način da su svi učenici 

dio jedne skupine uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških mjera iz važećih 

dokumenata i ovog Protokola, s osobitim naglaskom na pojačanu higijenu, održavanje 

fizičkog razmaka od 1,5 m te redovitu dezinfekciju svih prostorija škole. 

 

 

 

 



Sve smjernice u ovom protokolu napravljene su sa svrhom stvaranja i osiguravanja sigurnog 

okruženja i očuvanja zdravlja svih sudionika odgojno-obrazovnog rada  u Osnovnoj školi 

Ante Kovačića u Zlataru – učenika, učitelja, roditelja i naših obitelji. 

Ostanimo odgovorni, budimo strpljivi i sačuvajmo zdravlje, a to možemo jedino zajedničkim 

trudom i nastojanjem.  

 

Ravnatelj i djelatnici Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar 

Zlatar, rujan 2020. 

Materijali korišteni u izradi Protokola:  

- Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, 

osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021, HZJZ, kolovoz, 2020. 

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

godini 2020./2021., MZO, kolovoz, 2020. 

 


