
Поштовани родитељи, 
 
Од надлежних органа смо добили стручна упутства која смо у обавези да 
поштујемо и поступамо са наложеним епидемијолошким мерама. 
Надамо се да ћемо уз вашу помоћ и подршку, реализовати све планиране 
активности кроз наставни процес и осигурати бeзбедан боравак ученика и 
запослених у школи.  
 
Настава ће се реализовати сваког дана , у преподневној смени. 
Часови ће трајати по 30 минута. 
Ученици ће распоред часова добити од својих одељењских старешина. 
 

Редни број часа Трајање часа и одмори 

0. 07,25- 07,55 

Мали одмор 5 минута   

1. 08,00 - 8,30 

Мали одмор 5 минута 

2. 08,35 - 9,05 

Велики одмор 15 минута и (чишћење и проветравање просторија 

3. 09,20 - 9,50 

Мали одмор 5 минута 

4. 09,55 - 10,25 

Мали одмор 5 минута 

5. 10,30 – 11,00 

Мали одмор 5 минута 

6. 11,05 – 11,35 

 
Наставу на РТС-у прате ученици чији су се родитељи определили за онлајн 
наставу. 
  



МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
 Школа је обезбедила како дезинфекциона средстава тако и средства за 

адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова, ИЗВРШЕНА ЈЕ 
КОМПЛЕТНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ШКОЛЕ.  

 Родитељи су у обавези да деци измере температуру пре поласка у школу и да 
одељењског старешину обавесте уколико дете има било какве сиптоме болести. 

 О правилима понашања у време пандемије и мерама уопште биће обавештени 
сви ученици на првим  часовима 1. и 2. септембра а родитељи на родитељским 
састанцима који ће бити организовани у првој недељи септембра. 

 Одржавање физичке дистанце у затвореном простору (најмање 1,5 метара) 
 Редовно прање и дезинфиковање руку у просторијама школе. 

 
У циљу очувања здравља  морају се поштовани прописане мере.  
 
Деца морају имати маске које обезбеђују родитељи.  
 
 − Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје 
клупе. 
- Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора. 
− Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом 
одласка на одмор или тоалет. Током боравка у школи могуће је да се користи било 
која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи 
на исправан начин тако да покрива нос и уста.  
 

У клупи седи по један ученик. 
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