
Na osnovi Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih 

ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. i Modela i preporuka za rad 

u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., ravnatelj 

Industrijsko-obrtničke škole Virovitica na osnovi članka 96. Statuta Industrijsko-obrtničke 

škole Virovitica dana 11. rujna 2020. godine donosi  

 

 

PROTOKOL 

o postupanju Industrijsko-obrtničke škole Virovitica  

u uvjetima povezanim s epidemijom COVID-19 

 

 

Organizacija odgojno-obrazovnog rada 

 

1. Nastava u Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica izvodit će se prema Modelu B (mješoviti 

model) koji podrazumijeva da jedna skupina učenika prati nastavu u školi, a druga skupina 

učenika nastavu prati na daljinu. Skupine će se izmjenjivati prema tjednom modelu. 

Iznimno, prvi i drugi tjedan nastava će se izvoditi prema modelu A kako bismo učenike  

pripremili za rad na daljinu i podijelili ih u skupine. 

2. U školi je dozvoljen boravak samo učenicima i djelatnicima škole. 

3. Nastava će se održavati u blokovima s odmorima od 5 minuta između blokova. Veliki 

odmor u trajanju od 10 minuta bit će nakon drugog bloka. Nastavni sat prijepodnevne 

smjene trajat će 40 minuta, a poslijepodnevne 45 minuta. 

4. Svi nastavnici u smjeni su ujedno i dežurni nastavnici u dijelu zgrade gdje održavaju 

nastavu. 

5. U školsku zgradu učenici ulaze na četiri označena ulaza: 

a) na ulaz broj 1 ulaze učenici koji taj dan imaju nastavu u učionicama 1 i 2 koje se 

nalaze u prizemlju i učionicama od broja 9 do broja 14 koje se nalaze na katu 

b) na ulaz broj 2 ulaze učenici koji taj dan imaju nastavu u praktikumu elektrotehnike 

(8) koja se nalazi u prizemlju i učionicama od broja 15 do broja 21 koje se nalaze 

na katu 

c) na ulaz broj 3 ulaze učenici koji taj dan imaju nastavu u učionicama od broja 3 do 

broja 7 i frizerskom praktikumu (4a), sve u prizemlju  

d) na ulaz broj 4 ulaze učenici koji taj dan imaju nastavu u kozmetičkom praktikumu 

(n4), učionici broj n5, i specijaliziranoj učionici za informatiku (n6), sve u prizemlju 

novog dijela školske zgrade. 

U metalsku ili drvnu radionicu učenici ulaze neposredno na ulaz radionice, pridržavajući se 

mjera kao i za učionice. 

6. Učenici pri dolasku u školu odlaze do predviđenog ulaza, obvezno dezinficiraju ruke i 

najkraćim putem, prateći strelice na podu i pridržavajući se pravila desne strane, ulaze u 

učionicu gdje će ih čekati predmetni nastavnik.  

7. Svaki razredni odjel boravi u predviđenoj učionici, sve vrijeme nastave u tom danu. 

Iznimno, i to isključivo kod izvođenja nastave u specijaliziranim učionicama kao što je to 

nastava informatike, usvajanje pojedinih ishoda iz fizike, kemije ili stručnih predmeta, 

moguća je dnevna izmjena učionica. U tom slučaju potrebno je nakon boravka razrednog 

odjela učionicu prozračiti i dezinficirati, a didaktičku opremu koja se koristila dezinficirati. 

8. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture održavat će se koliko je god moguće na otvorenom. 

Športske igre neće se održavati.  

9. Ukoliko tijekom izvođenja izborne nastave, nastave stranih jezika, dodatne i dopunske 

nastave i sl. nije moguće izbjeći fizički kontakt učenika iz različitih odjela, za te skupine 

učenika nastava će se organizirati kao nastava na daljinu.  



10. Svaki od nabrojenih ulaza posjeduje toalet za učenike kako u prizemlju tako i na katu 

školske zgrade. Zabranjeno je učenicima korištenje toaleta koji pripada drugom ulazu (kako 

bi se izbjeglo miješanje skupina). Kako svaki toalet ima ograničen broj mjesta, prema 

potrebi, na toalet učenici mogu odlaziti i za vrijeme nastave, da bi se izbjegla eventualna 

gužva za vrijeme odmora. Ako je maksimalan broj korisnika popunjen, učenici čekaju na 

red poštujući preporučeni fizički razmak. 

11. Izlazak iz učionica na kraju nastavnog dana odvija se istovremeno na sva četiri ulaza/izlaza 

tako da nastavnik koji se zatekao zadnji sat u razredu pušta jednog po jednog učenika iz 

učionice, a na kraju izlazi i sam nastavnik koji obavještava nastavnika iz sljedeće učionice 

da počne puštati učenike. I tako redom, dok ne iziđu svi učenici iz školske zgrade. 

Zabranjeno je istovremeno puštanje svih učenika jer se u tom slučaju neće moći izbjeći 

miješanje skupina. Redoslijed puštanja učenika iz učionica koje pripadaju pojedinom 

ulazu/izlazu je od najmanjeg rednog broja prema većem. 

12. Zabranjen je ulaz osobama koje su bolesne ili imaju simptome bolesti ili su u samoizolaciji.  

 

Mjere za učenike 

1. Učenici na ulazu u školu obvezno dezinficiraju ruke. 

2. Učenici su obvezni sve vrijeme boravka u školi nositi zaštitne maske (osim onih koji imaju 

izuzeće od obveze nošenja maski). 

3. Učenici su obvezni svaki dan prije polaska u školu izmjeriti temperaturu te u slučaju 

povišene tjelesne temperature (pod pazuhom veća od 37,2, beskontaktno veća od 37,3) taj 

dan ne dolaze u školu, a roditelj/skrbnik (u daljnjem tekstu roditelj) učenika mora to javiti 

ravnatelju ili tajništvu škole te izabranom liječniku obiteljske medicine radi odluke o 

testiranju i liječenju djeteta.  

4. Ako učenici razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u školi (npr. kašalj, poteškoće u 

disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) učeniku će se izmjeriti tjelesna 

temperatura i u slučaju da je ona povišena, nastavnici odmah obavještavaju roditelja, koji u 

najkraćem roku treba doći po dijete. 

5. Učenici ulaze i izlaze iz škole prema utvrđenom rasporedu. 

6. Nije dozvoljeno grupiranje učenika različitih razrednih odjela. Prilikom ulaska, izlaska i 

kretanja po školi učenici su obvezni održavati potrebni fizički razmak. 

7. Prostoriju u kojoj borave tijekom nastavnog dana učenici smiju napustiti isključivo radi 

odlaska na toalet, izlaska za vrijeme odmora te radi aktivnosti na otvorenom i to na način 

da se ne miješaju s učenicima drugih razrednih odjela. 

8. Učenici koji koriste javni prijevoz postupaju u skladu s Preporukama za rad u djelatnosti 

prijevoza putnika autobusima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19).  

9. Učenicima kojima je izrečena mjera samoizolacije nastavu će pratiti na daljinu, ukoliko im 

to zdravstveno stanje dozvoli. 

10. Zabranjuje se izlazak iz prostora škole radi kupovine bilo kakvih proizvoda ili naručivanje 

istih u prostor škole. 

11. Učenici svoju opremu i pribor ne dijele s drugim učenicima. 

 

Mjere za roditelje 

 

1. Roditelji trebaju biti upoznati s ovim Protokolom i Uputama. 

2. Roditelji trebaju razgovarati sa svojom djecom što činiti da zaštite sebe, svoje obitelji i 

vršnjake. 

3. Roditelji se trebaju pridržavati svih Uputa i Mjera te ovog Protokola u svrhu sprječavanja 



širenja zaraze. 

4. Kako je roditeljima ograničena mogućnost dolaska u školu, u komunikaciji s odgojno-

obrazovnim radnicima preporučuje se komunikacija na daljinu u dogovoreno vrijeme i to 

samo u radne dane. 

 

Mjere za djelatnike  

 

1. Djelatnici na ulazu u školu obvezno dezinficiraju ruke. 

2. Djelatnici su obvezni nositi masku tijekom radnog vremena (osim onih koji imaju izuzeće 

od obveze nošenja maski). 

3. Za vrijeme boravka u školi djelatnici moraju održavati potrebni fizički razmak. 

4. Nastavnici tijekom radnog dana borave uglavnom u učionici ili svom kabinetu. Nastavnici 

se ne okupljaju u zbornici. 

5. Djelatnici su obavezni mjeriti temperaturu svaki dan prije dolaska na posao i voditi vlastitu 

evidencijsku listu mjerenja tjelesne temperature. U slučaju povišene tjelesne temperature 

djelatnik ne dolazi na posao već o tome obavještava telefonom ravnatelja ili tajništvo škole 

i izabranog obiteljskog liječnika. 

6. U slučaju da djelatnik razvije simptome bolesti tijekom radnog vremena, odmah napušta 

školu uz obvezu da obavijesti ravnatelja ili tajništvo škole. 

7. Djelatnici koji putuju na radno mjesto javnim prijevozom obvezno se pridržavaju svih 

epidemioloških mjera. 

8. Komunikacija između djelatnika odvija se na način da se, ukoliko je moguće, što više 

izbjegavaju bliski kontakti te se preporučuje komunikacija na daljinu. Sastanci će se također 

odvijati komunikacijom na daljinu ili drugom obliku koji jamči fizički razmak i poštivanje 

mjera. 

9. Sa strankama se preporučuje komunikacija na daljinu. Ako to nije moguće, iznimno će se 

strankama dozvoliti ulaz uz obvezno pridržavanje epidemioloških mjera i evidentiranje.  

10. Spremačice će svakodnevno vršiti pojačane mjere čišćenja, dezinfekcije i provjetravanja 

školskog prostora sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva 

znanosti i obrazovanja.    

 

Ove epidemiološke mjere vrijede za sve osobe uključene u rad i djelovanje Industrijsko-

obrtničke škole Virovitica, učenike, roditelje i djelatnike. 

 

Izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 

 

Ovaj Protokol donesen je u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom, preporukama i 

uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja te će se 

usklađivati ovisno o razvoju epidemiološke situacije na regionalnoj ili državnoj razini.  

 

Ovaj Protokol objavljuje se na web stranici Škole.  

 

 

Ravnatelj 

 

 

dr. sc. Vladimir Reider 

 

KLASA:  602-01/20-01/99 

URBROJ: 2189-35-01-20-1 

Virovitica, 11. rujna 2020. 


