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- zaposlenici trebaju biti na svojim radnim mjestima u opsegu i terminu kako to odredi 

ravnatelj 

CILJ: do srijede uspostaviti funkcionalan sustav učenja na daljinu za sve učenike  

- svi će učenici od ponedjeljka pratiti nastavu na HRT3 (razredna nastava) i Sportska TV (ostali) 

- svi dani od ponedjeljka računaju se kao nastavni dani i upisuju u e-Dnevnik 

- sustavi su preopterećeni, i lokalno i globalno te rade usporeno i s povremenim zastojima 

- ako dođe do pucanja sustava, sva komunikacija treba ići e-mailovima, kako MZO-a s 

ravnateljima, tako i ravnatelja s nastavnicima i razrednika s učenicima 

- učenici trebaju izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama, ali ne treba inzistirati da to rade 

u realnom vremenu zbog mogućih poteškoća sa sustavom (bilo kada u toku dana prihvatljivo 

je da odrade svoje obveze) 

- nastavnici moraju pratiti aktivnosti učenika, davati im zadatke, poticati na rad i okupljati u 

virtualnim učionicama te davati povratnu informaciju učenicima o napretku (tijekom 

nadolazeća dva tjedna nema ocjenjivanja) 

- učenici se u virtualnom okruženju trebaju primjereno ponašati te za neprimjerene oblike 

ponašanja mogu snositi posljedice 

- ukoliko ima učenika bez pristupa internetu i bez uređaja (računalo, tablet ili pametni telefon), 

molim da se jave ravnatelju (razrednici, nastavnici, ako znate za ovakvog učenika, molim – 

javite mi!) 

 

NASTAVA, ROKOVI, PRIPREME 

- u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. maturanti će nastavu pratiti na televiziji (Sportska televizija) 

- prva tri razreda SŠ neće pratiti preko TV-a nego će materijale imati online i u svojim virtualnim 

učionicama 

- škola ima rok u ponedjeljak do 12 sati uspostaviti komunikacijske kanale, u ponedjeljak će 

razrednici testirati virtualne razrede, u utorak predmetni nastavnici testiraju svoje virtualne 

razrede 

- MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju 

spremna online predavanja (ako nastavnik ima gotova vlastita predavanja, njegovi učenici ne 

moraju pratiti sadržaj koji isporučuje MZO, nego predmetni nastavnik isporučuje sadržaj i 

aktivnosti) 

- ne koristiti videokonferencije u stvarnom vremenu kako se ne bi opterećivao sustav 



- preporuča se korištenje unaprijed snimljenih video lekcija koje su pohranjene na nekom od 

globalnih servisa kao što je YouTube 

- snimke pripremljene od strane MZO-a koristiti davanjem poveznica učenicima, a ne 

prebacivanjem na druge servise 

- ASOO je pokrenula mrežni portal za virtualnu nastavu:  nastava.asoo.hr  na kojemu će se od 

ponedjeljka, 16. ožujka objavljivati sadržaji u digitalnom obliku za održavanje online nastave 

za strukovne škole  

 

DETALJNE UPUTE ZA IZVOĐENJE: 

 

1. do 3. razred srednje škole 

UČENICI 

- u ponedjeljak, 16. ožujka, pogledati 
snimljene online materijale prema 
rasporedu o čemu ih treba obavijestiti 
razrednik (raspored već objavljen na stranici 
škole) 
- u utorak, 17. ožujka, gledaju snimljene 
materijale i testiraju razrede s predmetnim 
nastavnicima 
- od srijede, 18. ožujka, idu u virtualni 
razred i slijede upute razrednika i 
predmetnih nastavnika 
- ako ima poteškoća, zadaci se mogu obaviti 
tijekom dana 

NASTAVNICI 

- u ponedjeljak, 16. ožujka, razrednici 
testiraju virtualnu učionicu s učenicima  
- u utorak, 17. ožujka razrednici i predmetni 
nastavnici testiraju virtualnu učionicu s 
učenicima 
- od srijede, 18. ožujka, razrednici u 
virtualnim učionicama daju raspored i 
obavijesti, a predmetni nastavnici daju 
aktivnosti i zadatke 

RODITELJI 
- ako učenik nije bio aktivan cijeli dan u 
virtualnom razredu, izostanak treba 
opravdati razredniku! 

 

 

 

 



maturanti 

UČENICI 

- u ponedjeljak, 16. ožujka gledaju nastavu 
na Sportskoj televiziji i testiraju virtualni 
razred s razrednikom 
- u utorak, 17. ožujka gledaju nastavu na 
SPTV i testiraju virtualni razred s 
razrednikom i predmetnim nastavnicima 
- od srijede, 18. ožujka idu u virtualni 
razred i slijede upute razrednika i 
predmetnih nastavnika 

NASTAVNICI 

u ponedjeljak, 16. ožujka, razrednici 
testiraju virtualnu učionicu s učenicima 
- u utorak, 17. ožujka, razrednici i 
predmetni nastavnici testiraju virtualnu 
učionicu s učenicima 
- od srijede, 18. ožujka, razrednici daju u 
virtualnim razredima raspored i obavijesti, a 
predmetni nastavnici daju aktivnosti i 
zadatke 

RODITELJI 
- ako učenik nije bio aktivan cijeli dan u 
virtualnom razredu, izostanak treba 
opravdati razredniku! 

 


