Dragi učenici i poštovani roditelji!
Bliži nam se 7. rujna kada započinje nastavna godina 2020./2021. Naša škola odlučila se za Model A –
nastava u školi. Smatramo da imamo zadovoljavajuće prostorne uvjete kako bi nastavu započeli svi učenici
u školi. Odvijat će se i dalje izmjenično – nastava – praksa. Kako nećemo dijeliti razrede, kod opće
obrazovnih predmeta, tijekom nastave učenici i nastavnici nosit će maske. Tijekom nastave strukovnih
predmeta, tj. kada su manje grupe, učenici i nastavnici neće morati imati maske. (Sve detaljne upute će
učenici dobiti prvi dan nastave 7.9.2020. – raspored dolaska za taj dan je niže napisano).
Nastava će biti organizirana kao razredna, nastavnici će dolaziti učenicima. Kretanje po školi će biti
minimalno, uvijek se pridržavajući desne strane u kretanju.
Što se tiče učenika s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika
bolesti COVID-19 (respiratorne, kardiovaskularne, maligne bolesti, dijabetes, imunodeficijencija)
preporučuje se nošenje maske. (Upute HZJZ)
Za svaku izrazito vulnerabilnog (osjetljivog) učenika ili ako dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom
osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju.
Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama
zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod izostanaka duljih
od mjesec dana liječnik školske medicine). Shodno napisanom molimo sve roditelje čija djeca / učenici
spadaju u navedenu kategoriju da se jave školi na e-mail: ucenici.obrtnicka@gmail.com (Upute HZJZ)
Pročitajte što MZO piše o početku nove školske godine:
Modeli i preporuke za provedbu nastave u 2020-2021.pdf
Ovdje možete pročitati Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja
vezano uz početak nastave 7.9.2020.
Upute - vrtici i skole, 24.8.2020.pdf
Detalje o načinu kako će naša škola organizirati nastavu, objavit ćemo nakon održanih sjednica.

POSJETE RODITELJA / STRANAKA ŠKOLI:
uz prethodnu najavu i ispunjene Upute za prijem/zahtjev za prijem.

OVJERAVANJE UČENIČKIH POTVRDA:
Potvrde za novu školsku godinu još uvijek ne možemo ispisivati iz sustava e-matice.
Za ostale potvrde, pročitati Upute za potvrde, duplikate svjedodžbi i prijepis ocjena.
Potvrde za iskaznice ZET-a, Samoborčeka gdje je potrebna fotografija (1. razred), ostavljaju se u kutiji u
prizemlju Škole i bit će tijekom dana potvrđene, radno vrijeme od 8:00 do 15:00 sati.
Potvrde o subvenciji međumjesnog prijevoza za novu školsku godinu bit će objavljene na stranicama škole
kada ih službeno objave.

