
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

Поштовани родитељи, 

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној 
школи у школској 2020/2021. које је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19 
на седници од 11.8.2020. и на основу упутства које је Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја упутило школама 19.8.2020., Основна школа „Радоје Домановић“ Нови 
Београд, определила се за комбиновани метод рада. 
 
 
Одељења од првог до четвртог разреда биће подељена на две приближно једнаке групе А и Б 
на основу електронског дневника (прва половина из дневника је група А, друга половина је група 
Б) сви ученици ће ићи сваки дан у школу. Настава ће се одвијати у две смене, а ученици ће 
мењати смене сваке недеље. Часови ће трајати тридесет минута. 
 

Распоред звона 
 

Прва смена  
8-8.30 Први час 

8.35-9.05 Други час 
9.05-9.20 Велики одмор, проветравање и чишћење учионица 
9.20-9.50 Трећи час 

9.55-10.25 Четврти час 
Пауза између смена, проветравање и чишћење учионица. 

Друга смена 
10.45-11.15 Први час 
11.20-11.50 Други час 
11.50-12.05 Велики одмор, проветравање и чишћење учионица 
12.10-12.35 Трећи час 

 

Пошто школа има специфичну архитектуру ( у облику је детелине са три листа) и три улаза, то 
нам омогућава да ученици буду физички одвојени. 
Сву ученици првог разреда биће у једном делу школе (приземље) и имаће свој улаз, као и део 
дворишта у коме ће бити током великог одмора. Ученици другог разреда биће у другом делу 
школе (приземље) и имаће свој улаз, као и део дворишта у коме ће бити током великог одмора. 
Ученици трећег и четвртог разреда улазиће на главни улаз, биће у одвојеним деловима школе ( 
на спрату) и имаће свој простор у дворишту. Распоред звона ће бити флексибилан и подложан 
променама, тако да ће учитељи истог разреда моћи да изводе децу у различито време на велики 
одмор. 
Свако одељење биће у једној учионици. 
 
Продужени боравак ће радити у складу са постојећим кадром и просторним могућностима 
школе. Родитељи морају доставити потврде о одласку на посао, а не о раду од куће, како би 
ученик/ученица првог или другог разреда могао/могла да иде у боравак. Боравак ће радити од 
10 до 17 часова. 
Одељења од петог до осмог разреда биће подељена на две приближно једнаке групе А и Б на 
основу електронског дневника (прва половина из дневника је група А, друга половина је група 
Б)  и ученици ће ићи сваког другог дана у школу. Једне недеље група А ићи ће понедељак, среда, 



петак, а група Б уторак и четвртак, па ће се наредне недеље заменити. Часови ће трајати 
тридесет минута. Ученици ће имати све часове у школи осим верске наставе и грађанског 
васпитања који ће бити на даљину.  
Обавеза свих наставника предметне наставе је да у складу са својом четрдесеточасовном 
радном недељом, буду у контакту са ученицима до сат времена дневно преко платформе 
Microsoft Тeams, као подршка ученицима у раду. 
 

Распоред звона 
 

Од петог до осмог разреда 
13-13.30 Први час 

13.35-14.05 Други час 
14.10-14.40 Трећи час  
14.40-14.55 Велики одмор, проветравање и чишћење учионица 
14.55-15.25 Четврти час 

15.30-16 Пети час 
16.05-16.35 Шести час 

 
Свако одељење ће бити у једној учионици због безбедности ученика. Једино ће часове 
информатике и рачунарства имати у кабинетима информатике и рачунарства уз посебне и 
појачане мере хигијене. 
Пошто ће ученици од петог до осмог разреда ићи наизменично у школу, обавеза сваког ученика 
је да оног дана када не иде у школу прати наставу на РТС-у. Ученици који ће бити на настави у 
школи, треба својим другарима који су тог дана били код куће да пошаљу оно што је тог дана 
рађено у школи. Према упутству које је послало Министарство просвете, наставници неће моћи 
да свакој групи предају исте лекције, па ће зато ученици пратити РТС.  
 
Ученици, чији се родитељи определе искључиво за наставу на даљину, пратиће часове на РТС-у 
и мораће да долазе у школу по позиву наставника у договору са одељењским старешином због 
вредновања знања (оцењивања). Ове школске године знање ће се вредновати искључиво у 
школи. 
 
Сви ученици који долазе у школу морају носити маске које обезбеђују родитељи. 
 
ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА СПРОВОДИТИ РАДИ СУЗБИЈАЊА ИНФЕКЦИЈЕ СУ СЛЕДЕЋЕ: 

1. обавезно је ношење маски за све запослене и ученике за време боравка у школи 
2. на улазима школе биће постављене дезобаријере 
3. на улазу школе вршиће се дезинфекција руку аклохолом свим ученицима и запосленима 
4. дезинфекција радних површина столова, столица, рукохвата, тастатура рачунара које 

користе ученици, вршиће се  најмање два пута између термина група А и Б по потреби и 
више пута у току смене 

5. прање ходника,  хола школе и тоалета обавиће се пре почетка наставе, за време великог 
одмора и између термина група  А и Б по потреби и више пута у току смене 

6. појачана хигијена школског дворишта. 
 

С поштовањем, 

Директор Горан Шоботовић 


