
 

                                

     GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD 
      Vukovarska 1, 

        35000 Slavonski Brod 

        e-mail: glazbena@gs-sbrod-sb.skole.hr 

        OIB: 17859932627      

KLASA: 602-03/20-01/01 

URBROJ: 2178-10-01-20-1 

                                     Slavonski Brod, 4. rujna 2020. 

Roditelji i učenici  

Glazbene škole Slavonski Brod 

 

PREDMET: Obavijest o provođenju mjera radi sprječavanja epidemije COVID 19 

 

Poštovani roditelji i učenici Glazbene škole Slavonski Brod, 

 

7. rujna 2020. počinje 2020./2021. nastavna godina u kojoj smo obavezni poduzeti određene mjere 

kako bismo spriječili širenje epidemije COVID 19.  

Slijedom navedenog skrećem vam pozornost na sljedeće upute: 

 

1. Roditelji ne smiju dolaziti u školu niti u pratnji učenika niti samostalno (roditeljski sastanak, 

informacije, Vijeće roditelja…) ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena temperatura, 

kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) ili 

ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID–19. 

2. Roditelji su prilikom eventualnog dolaska u školu dužni nositi zaštitnu masku tijekom 

cjelokupnog boravka u školi. 

3. Učenik ne smije dolaziti u školu ukoliko ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena 

temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, 

povraćanje) ili ako mu je izrečena mjera samoizolacije ili ako ima saznanja da je zaražen s 

COVID–19. 

4. Učenik je dužan svaki dan izmjeriti tjelesnu temperaturu prije dolaska u školu, te o vrijednosti 

izmjerene temperature izvijestiti nastavnika na prvom satu nastave koji će upisati vrijednost 

izmjerene temperature u evidencijski list. 

5. Prije početka prvog nastavnog sata učenik će dezinficirati ruke sredstvom koje će biti dostupno 

na porti pored ulaznih vrata. 

6. U velikoj i maloj dvorani Škole te u učionicama u kojima su prostorni uvjeti takvi da 

omogućavaju fizičko distanciranje učenik neće morati nositi zaštitnu masku tijekom nastavnog 

sata. Zaštitne maske učenik je dužan nositi prilikom ulaska u školu, kretanja po hodnicima, 

boravka u službenim prostorima škole (uredi, zbornica…) i izlaska iz škole.  

7. U iznimnim slučajevima kod kojih nije moguće osigurati fizičku distancu učenik će tijekom 

trajanja nastave nositi zaštitnu masku o čemu će ga pravodobno obavijestiti nastavnik. 

8. Maksimalan broj učenika koji mogu boraviti u toaletu u isto vrijeme je dvije osobe. 

9. Maksimalan broj učenika koji mogu boraviti u uredima, zbornici… u isto vrijeme je jedna 

osoba. 

10. U slučaju pojave simptome zarazne bolesti ili izricanja mjere samoizolacije ili zaraze bolešću 

COVID–19 učenika, roditelj je obvezan o tome obavijestiti školu (razrednik, ravnatelj…). 

11. Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID–19 sve aktivnosti bit će svedene na minimum, te 

se roditelje i učenike upućuje da svu komunikaciju obavljaju elektroničkim putem (elektronička 

pošta, virtualna učionica, viber, whatsapp, telefon…). 

12. Tijekom cjelokupnog boravka u školi i učenici i roditelji dužni su poštivati fizičko distanciranje 

od 2 metra. 

 

Molimo sve korisnike da se pridržavaju odredbi ove obavijesti radi sprječavanja epidemije bolesti 

COVID–19. 

Ravnateljica: 

Mirela Jagodić, prof. 


