
ОШ,,Змај Јова Јовановић“ 
Мештровићева 19 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21.ГОДИНИ 
 
Поштовани ученици и родитељи, 
 

Због епидемиолошке ситуације у нашој земљи и свету, од марта месеца 
2020.године десиле су се бројне промене које су у великој мери утицале и на 
школски систем. Прошлу школску годину завршили смо наставом на даљину, а у овој 
2020/21.год. почињемо редовном наставом у нашој школи. Настава ће се одвијати у 
учионицама, али са неколико важних измена.  

Од 1.септембра 2020.године час ће трајати 30 минута. Ово је једна од 
најважнијих промена која ће утицати на рад и учење. Ово значи да сви , и ученици и 
наставници, требају да буду добро припремљени и организовани како би постигли 
циљ ,а то је да учимо и научимо .  

Ученици млађих разреда ( 1-4.разреда) ће радити само преподне, подељени 
у групе А и Б .  Сваке друге недеље групе ће се смењивати.  Наставу ће реализовати 
, као и до сада професори разредне наставе и предметни наставници ( енглески 
језик, веронаука/грађанско васпитање).  План и програм васпитно образованог рада 
је у складу са свим важћим плановима  и додатним Правилником о реализацији у 
посебним условима. Распоред учионица је следећи: Ученици 1.разреда користе прве 
четири учионице (са леве и десне стране) на првом спрату. Ученици 2.разреда су на 
другом спрату ( у два кабинета математике, кабинетима историје и географије ). 
Ученици 3.разреда су у приземљу школе ( ходник са леве стране гледано од 
школског улаза) у учионицама 1 и 2 , и кабинету ликовне културе. Ученици 4.разреда 
су на првом спрату ( учионице лево и десно након учионица првог разреда).  

 
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1- 4.РАЗ. 

 
Група А       Група Б 

 
Старији разреди ( од 5-8.разреда) наставу ће похађати само послеподне. Као 

и до сада, настава ће почети од 14.00 часова. Свако одељење се дели на групу А и 
групу Б. Групе формира одељенски старешина и проследиће списак родитељима 
преко Вибера.  Ученици долазе у школу сваки други дан:  

- прве недеље група А у школу долази понедељак, среда, петак, а група Б уторак, 
четвртак; 

- следеће недеље обрнуто, група А у школу долази уторак и четвртак, а група Б 
понедељак, среда, петак.  

Дакле, пошто полазимо у школу у уторак 1.9.2020.год., прво стартује група Б 
од 14 часова, а у среду 2.9.2020.год.група А ,такође од 14 часова.  
Још једна велика промена односи на то да ће старији разреди уместо кабинетске 
наставе имати часове свако у својој учионици. Распоред је следећи:  

Ученици 5.разреда су на другом спрату  лево од степеница ( 5/1 каб.музичке 
културе., 5/2 кабинет географије, 5/3 кабинет математике 1, 5/4 кабинет историје, 5/5 

час настава одмор час настава одмор 

1. 8.00-8.30 5 мин 1. 10.45-11.15 5 мин 

2. 8.35-9.05      15 мин 2. 11.20-11.50     15 мин 

3. 9.20-9.50       5мин 3. 12.05-12.35       5 мин 

4. 9.55-10.25     



каб.информатике). Ученици 6.разреда су на 2.спрату десно од степеница ( 6/1 
каб.српског јез.2, 6/2 каб.енглеског јез., 6/3 каб.српског јез. 1, 6/4 каб.математике 2). 
Ученици 7.разреда су на 2.спрату десно од степеница ( 7/1 каб.физике/хемије, 7/2 
каб.шпаснког јез, 7/3 каб.руског јез., 7/4 каб.биологије). Ученици 8.разреда су у 
приземљу ( ходник са леве стране гледано од школског улаза), и то: 8/1 учионица 1, 
8/2 каб.ликовне културе, 8/3 учионица 2, 8/4 каб.ТИТ.  

 
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5- 8.РАЗ. 

 

час настава одмор 

1. 14.00 - 14.30 5 мин 

2. 14.35 - 15.05      15 мин 

3. 15.20 - 15.50      5мин 

4. 15.55 - 16.25      5мин 

5. 16.30 - 17.00      5мин 

6. 17.05 - 17.35      5мин 

7. 17.40 – 18.10  

 
И у млађим и старијим разредима групе организује разредни старешина, и оне 

ће важити на сваком часу. Групе се деле на по 15 ученика.  

Позивамо ученике, да као и до сада, при уласку у школу користе искључиво 
школски улаз из дворишта. Само за ученике 3. и 8.разреда који ће од септембра 
користити  учионице у приземљу, предвидели смо улаз из школског дворишта за 
фискултурну салу.  Велики одмор траје 15 минута, мали одмори по 5 минута. 
Ученици не излазе за време малих одмора , већ само током великог.  

Од свих наших ученика очекујемо да се придржавају епидемиолошких мера, 
да користе маске, ураде обавезну дезинфекцију руку при уласку у учионицу, перу 
руке пре и после одласка у тоалет, као и пре оброка. Пошто је велики одмор скраћен 
и траје 15 минута препоручујемо да ужину понесу од куће, као се не би стварале 
гужве. Ученик који се не осећа добро не долази у школу, већ се јавља у Дом 
здравља свом лекару. Молимо родитеље да прате здраствено стање своје деце, 
редовно мере температуру и да обавесте разредног старешину уколико постоје било 
какви проблеми. Уколико се ученик не осећа добро у време наставе, школа ће 
поступити по Упуству Министарства просвете и обавестити родитеље ученика. 
Дезинфекција просторија и проветравање обављаће се  од 10.25 до 10.45, затим од 
12.35 до 12.55 и након наставе у послеподневној смени.  

Родитељи 1.и 5.разреда ће бити позвани на родитељски састанак и 
упознавање са разредним старешинама 31.8.2020.године. Након тога, даља 
комуникација родитеља и запослених одвијаће се путем телефона. Школа неће у 
месецу септембру организовати отворена врата за родитеље. Молимо родитеље да 
не улазе у просторије школе, а за све информације и питања да користе службене 
телефоне школе.  

Ученици и њихови родитељи који су се у анкетирању изјаснили да уче од куће, 
пратиће часове на Ртс-е, а оцењивање ће се обављати у школи. Потрено је да буду 
у редовном контакту са својим разредним старешинама од којих ће добити 
детаљније информације.  

Када је у питању продужени боравак, школа ће вршити упис на следећи 
начин. Имајући у виду бројно стање ученика, просторне капацитете и 
епидемиолошку ситуацију, у месецу септембру школа ће у боравак уписивати 
ученике 1. и 2.разреда. За упис, потребно је да оба родитеља  школи доставе 
потврду послодавца ( са меморандумом, печатом и контактом фирме)  где је 



написано да родитељ као запослени,  своју деларност обавља у просторијама 
фирме, тј. да рад не обавља на даљину.  

У наредном периоду, школа ће пажљиво пратити здраствено стање наших 
ученика и запослених, као и епидемиолошку ситуацију. Наш циљ да васпитавамо и 
образујемо децу остаје важан задатак, али у овом тренутку најпрече нам је да сви 
останемо здрави . Позивамо Вас да се сви заједно придржавамо планиране 
организације и водимо рачуна о епидемиолошким мерама.  

 
СРЕЋАН НАМ ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ! 


