
Школски календар значајних активности у школи 2020/2021. године 
 
Напомена: информаије иду према растућем низу (на самом дну текста су обавештења од 

почетка школске године, а на самом почетку последња обавештења у школској 2020/2021. 

години) 
 
 
1. Листа опредељења могу да се поднесу електронским путем, преко Портала Моја средња 

школа до суботе, 03.07.2021. године до 23 часа и 59 минута. 
2. Листе опредељења могу да се поднесу непосредно у матичној основној школи у суботу и 

недељу, 03. и 04.07.2021. године од 8 до 15 часова. 
3. Уколико родитељ, односно други законски заступник, попуни листу опредељења и у 

електронском облику, путем Портала Моја средња школа и у папирном облику, непосредно 

у матичној основној школи, сматраће се да је важећа листа поднета у папирном облику. 
4. По истеку рока за подношење листа опредељења електронским путем, родитељи, односно 

други законски заступници, који су поднели листе опредељења електронским путем, треба 

да провере на Порталу Моја средња школа да ли су листу опредељења поднели како су 

желели, у складу са приоритетима у избору школе и профила и са бодовима ученика. У 

случају да примете грешку или се предомисле, имају могућност да у недељу, 04.07.2021. 

године поднесу листу опредељења у папирном облику у матичној основној школи, коју је 

матична основна школа у обавези да прихвати. 
5. Матична основна школа имаће могућност увида у чињеницу да ли је за ученика поднета 

листа опредељења у електронском облику, али школа неће имати увид у садржај листе. 
РОДИТЕЉИ МОГУ ЛИЧНО ПОДНЕТИ ПРИГОВОР ДАНАС, У НЕДЕЉУ 27.06.2021. ДО 

18 ЧАСОВА, ОДНОСНО СУТРА, У ПОНЕДЕЉАК ОД 8.00 ДО 13.00 ЧАСОВА. НА 

ПОРТАЛУ ЋЕ БИТИ ОМОГУЋЕН ПРИГОВОР ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У БИЛО КОМ 

ТЕРМИНУ ДО СУТРА ДО 13 ЧАСОВА. 
Упутство за ученике и родитеље 
Упутство за поступак приговора на резултате 
 ***************************** 
Обавештавају се ученици и наставници да пролећни распуст поводом првомајских и 

ускршњих празника почиње у петак 30.04.2021. године, а завршава се у петак, 07.05.2021. 

године. Први наставни дан после распуста је понедељак 10.05.2021. године. 
У понедељак 10.05.2021. године у школу долази А група. 
Свим ученицима и њиховим родитељима желимо срећне предстојеће празнике! 
 ***************************** 
Поштоване колегинице и колеге, 
У понедељак, 19.04.2021. године у школу полазе и одељења предметне наставе (од 5. до 8. 

разреда) и то по следећем распореду: 
 Група А – уторак и четвртак 
 Група Б – понедељак, среда и петак 

Часови почињу у 13:45 и школски час траје 30 минута. 
Наредне недеље се групе ротирају. 
 *****************************  
У петак, 09.04. и у суботу, 10.04.2021. у школи ће се спровести пробни завршни испит за 

ученике осмог разреда. Током ове активности биће испоштоване све епидемиолошке мере. 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B5.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5.pdf


У петак, 9.4.2021. године ученици долазе у двориште школе у интервалу од 12:00 до 12:15 

часова. Израда теста из математике почиње у 13:00 часова и траје 120 минута. 

У суботу, 10.04.2021. ученици долазе у школско двориште од 8:00 до 8:20 часова. 

Тест из српског језика почиње у 9.00 часова и траје 120 минута. 

Израда комбинованог теста почиње у 11:30 часова и траје 120 минута. 

Време између израде два теста ученици ће провести у школском дворишту. 

Сва детаљна упутства и препоруке ученици и родитељи ће сукцесивно добијати од 

одељењских старешина. 

Свим ученицима желимо успех  на пробном заршном испиту! 

*****************************  
Распоред писмених и усмених одговарања у школи за период од 29.03. до 02.04.2021. године 

 *****************************  

Распоред свих наставних садржаја, у складу са програмом наставе,  мултимедијалне часове 

на РТС-у можете видети  на линку www.rasporednastave.gov.rs  
 *****************************  
 
Допис Министарства просвете о  завршним испитима за упис у специјализованим 

одељењима гимназија и уметничких школа. 
 *****************************  
Обавештавају се ученици и родитељи да ће се у складу са Годишњим планом рада школе у 

у уторак 23.03.2021. године одржати часови по распореду од петка. 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одлаже се за петак 09. и суботу 10.04.2021. 

године. што ће бити утврђено изменом Правилника о календару образовно васпитног рада 

основне школе за школску 2020/2021. годину. 
*****************************  

Информација за родитеље - еЗаказивање термина за упис и тестирање у ОШ 
 *****************************  
У нашој школи се у недељу 28.02.2021. године са пошетком у 10 часова одржава Општинско 

такмичење из математике. ученици су у обавези да дођу у 09:15. Прелиминарни резултати 

биће окачени на сајт школе после 15 часова. 

 ***************************** 
Од Школске управе смо добили сагласност, на наш захтев за прелазак једне групе ученика 

VII4 разреда (А група) на онлајн наставу, због потврђеног постојања вируса КОВИДА 19 

код два ученика, а по препоруци Завода за јавно здравље Ужице. Сагласност Школске 

управе можете видети на линку Сагласност. Ученици VII4 разреда полазе у сколу у петак 

05.03.2021. године, по распореду часова за тај дан. 

 *****************************  
Обавештавају се ученици и запослени да је у среду 27.01.2020. године школска слава Свети 

Сава. Наведеног дана настава се неће реализовати. Ученици крећу у школу у четвртак према 

устаљеном распореду. 
Свим ученицима и запосленима срећна школска слава Свети Сава! 
 *****************************  

Распоред контролних и писмених провера за 2. полугодиште у школској 2020/2021. 

години 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/Raspored-pismenih-i-usmenih-odgovaranja-u-%C5%A1koli-za-period-od-29.03.-do-02.04.2021.-godine.pdf
https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/Informacija-o-terminima-zavr%C5%A1nih-ispita-za-O%C5%A0-i-upisa-u-S%C5%A0.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99%D0%B5-%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%83-%D0%9E%D0%A8.pdf
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/02/Saglasnost-Slobodan-Sekuli%C4%87.pdf
http://petaosnovna.com/?p=7850
http://petaosnovna.com/?p=7850
http://petaosnovna.com/?p=7850


 *****************************  
Обавештавају се ученици и родитељи да друго полугодиште почиње 18.01.2021. године. 

Настава ће се реализовати по групама.  И то: 

Разредна настава: 
  7:30 група А (часови трају 30 минута); 
 10:30 група Б (часови трају 30 минута); 

Предметна настава: 
 понедељак: група А часови почињу 13:45 (часови трају 30 минута); 
 уторак: група Б часови почињу 13:45 (часови трају 30 минута); 

У ИО Љубање часови почињу у 8 часова. 
 *****************************  

Обавештавају се ученици да школски распут почиње 21. децембра 2020. године и завршава 

се 15. јануара 2021. године. 

У школу се полази у понедељак, 18. јануара 2021. године по раније утврђеном распореду. 

Саопштење успеха и подела ђачких књижица обавиће се у петак 25. децембра 2020. године 

и то: 
Први разред: група А у 11:00 часова а група Б у 11:15 часова (у својим учионицама) 

Други разред: група А у 11:00 часова а група Б у 11:15 часова (у својим учионицама) 

Трећи разред: група А у 11:00 часова а група Б у 11:15 часова (у својим учионицама) 

Четврти разред: група А у 11:00 часова а група Б у 11:15 часова (у својим учионицама) 

 

Пети разред: група А у 10:00 часова а група Б у 10:15 часова (испред школе) 

Шести разред: група А у 10:30 часова а група Б у 10:45 часова (испред школе) 

Седми разред: група А у 11:30 часова а група Б у 11:45 часова (испред школе) 

Осми разред: група А у 12:00 часова а група Б у 12:15 часова (испред школе) 

 

ИО"Љубање" Од првог до четвртог разреда: петак 25.12.2020. године од 9:00 до 9:30 

часова  
***************************** 

Од уторка 08.12.2020. године настава се наставља у школи према утврђеном распореду 

часова за ученике припремног предшколског програма, ученике од првог до четвртог 

разреда, као и ученике који иду у продужени боравак. 
***************************** 

Због проблема на гасној мрежи школи је онемогућено снабдевање гасом, тако да у 

понедељак 07.12.2020. године неће бити реализована настава у школи за децу припремног 

предшколског програма, ученике од првог до четвртог разреда, ученике који иду у 

продужени боравак. Настава ће бити одржана онлајн (преко гугл учионице). Ученици и 

родитељи биће благовремено обавештени о активностима када дође до нормализације 

испоруке гаса. 

***************************** 

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. 

годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20), у члану 3. став 2. речи: 

„петак, 29. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 18. децембра 2020. 

године”.„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године. Друго 

полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно 

у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.” 



 
***************************** 
На основу препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, Влада 

Републике Србије је донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 

заразне болести Covid-19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних 

школа и измена школског календара за шк. 2020/2021. годину. 
Према наведеној Уредби, у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, 

образовно-васпитни рад организује се на следећи начин: 

– у првом циклусу основне (I-IV разред) наставља се непосредни образовно-васпитни рад 

према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада 

школе; 
– у другом циклусу основне школе (V-VIII разред) образовно-васпитни рад оствариваће се 

путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи и путем Јавног 

медијског сервиса Србије. 

Промена календара образовно-васпитног рада огледа се у следећем: 

– прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године; 

– зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године; 

– друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године. 

 
***************************** 
У среду 11. новембра због државног празника (Дан примирја у Првом светском рату) не иде 

се у школу.Због јесењег распуста у школу ученици неће ићи од четвртка 12. новембра 2020. 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/12/20-21KalendarOVR.jpg
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/12/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0.png


године, до недеље 15. новембра 2020. године. Редовна настава почиње 16. новембра 2020. 

године по устаљеном распореду. 
***************************** 
Распоред контролних и писаних радова ПЕТИ РАЗРЕД -прво полугодиште- 2020/2021. 

године Распоред контролних и писаних радова ШЕСТИ РАЗРЕД -прво полугодиште- 

2020/2021. године Распоред контролних и писаних радова СЕДМИ РАЗРЕД -прво 

полугодиште- 2020/2021. године Распоред контролних и писаних радова ОСМИ 

РАЗРЕД -прво полугодиште- 2020/2021. године 
***************************** 
Едукативни материјали о корона вирусу 
***************************** 
Распоред часова можете видети на линку www.rasporednastave.gov.rs  

Све наставне јединице које се емитују на програмима РТС-а могу се поново гледати 

на истом линку: www.rasporednastave.gov.rs 

 
На мултимедијалној интернет платформи РТС Планета можете погледати све 

наставне садржаје (лекције) које сте пропустили  
https: //mojaskola.rtsplaneta.rs/list/582/osnovna-skola-202021 
***************************** 

Прозивка ученика петог разреда одржаће се у понедељак 31.08.2020. године у великој 

фискултурној сали (улаз са игралишта): 
- Ученици одељењског старешине Николе Сокића  51 (бивше 41) у 10 часова. 

 
- Ученици одељењског старешине Марије Верговић 52 (бивше 42) у 11 часова. 
- Ученици одељењског старешине Радомира Бошњаковића 54 (бивше 44) у 12 часова. 

Родитељи и деца приликом уласка у школу морају носити заштитну маску и држати 

дистанцу. 
***************************** 

Поштовани ученици и родитељи, 
Нова школска година почиње у уторак, 01.09.2020. године. Настава у преподневној смени 

одржава се за ученике I, II, III и IV разреда. Настава у поподневној смени за ученике V, 

VI,VII и VIII разреда. Сва одељења подељена су на две групе: групу А и групу Б. Списак 

ученика по групама ученицима и родитељима доставиће одељењске старешине преко 

уобичајених канала комуникације. Ученици од првог до четвртог разреда ће наставу 

похађати свакодневно. Настава за групу А почиње у 07:30, а за Б групу у 10:30. Ученици од 

петог до осмог разреда не похађају наставу свакодневно, већ сваког другог дана. Настава у 

поподневној смени почиње у 13:45 часова. -Прве недеље (01.09-04.09.2020. године) 

ученици од петог до осмог разреда похађаће наставу према следећем распореду: Група А – 

среда и петак, Група Б – уторак и четвртак. -Друге недеље (7.9-11.9.2020. године) 

ученици од петог до осмог разреда похађаће наставу према следећим распореду: Група Б – 

понедељак, среда и петак, Група А – уторак и четвртак. Група ученика која одређеног 

дана није на настави има обавезу да прати ТВ часове на РТС-у, као и да ради задатке које 

наставник постави на платформи за наставу на даљину. Ученици који из одређених разлога 

не долазе на наставу у школу, прате ТВ часове и наставу на даљину, односно извршавају 

своје обавезе редовно (раде домаће задатке, учествују у пројектима и друго). Ученици су у 

обавези да се придржавају свих мера у циљу заштите здравља и безбедности ученика. О 
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овим мерама учитељице и одељењске старешине обавестиће ученика. За недоумице у вези 

са распоредом часова, група и звоњења ученици могу да се обрате одељењским 

старешина. Желимo вам срећан почетак нове школске године! 
***************************** 
Драги школарци, поштовани родитељи, 
 
Ова школска година ће бити другачија од свих претходних, а како бисмо сви заједно били 

што безбеднији, молимо вас да се понашате у складу са правилима која ћемо вам 

представити... 
 
Часови ће трајати 30 минута, а одмори ће служити да замените прибор, свеске и уџбенике, 

као и да посетите тоалет уколико за то буде потребе. Велики одмори ће служити за 

проветравање и чишћење учионица, а паузе између смена за чишћење и дезинфекцију 

простора у ком боравимо. Настава је организована тако да осигура безбедност и здравље 

свих ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција. 
 
Приликом доласка у школу, потребно је да држите прописане дистанце. Биће прилике да се 

са другарима поздрављате и грлите, а сада је потребно да одржавате међусобну дистанцу. 

Када будемо улазили школу, обавеза свих нас је да ставимо маске, дезинфикујемо руке и 

прођемо кроз дезо-баријеру са обе ноге. У холу школе је потребно да се минимално 

задржавате. Ходницима, степеницама крећите се увек десном страном. И овде морамо 

одржавати безбедну дистанцу. То је минимум четири степеника. Трудите се да се не држите 

за гелендер, а уколико јесте, дезинфикујте одмах руке. Када будете улазили у учионицу, 

маске скидате тек када седнете у клупе. Приликом одласка у тоалет, морате ставити маске 

и водити рачуна о заузетости. У тоалету сме да буде онолико ученика, колико има кабина. 

Коришћење лавабоа за прање руку такође мора бити уз безбедну дистанцу. Сваки тоалет 

има упутство како се правилно перу руке. Часови физичког ће бити одржавани напољу кад 

год је то могуће, уз поштовање безбедне дистанце. 
Молимо родитеље да не шаљу децу у школу уколико се осећају лоше, имају 

температуру, кашљу, или су малаксали. 
 
Уколико неком ученику током наставе позли, наша школа ће, у сарадњи са надлежним 

институцијама предузети неопходне здравстено безбедосне мере, како би сви остали 

безбедни. 
 
Између смена биће обављено чишћење школе и дезинфекција учионица. 
 

Желимо вам срећан почетак нове школске године и надамо се да ћемо сви заједно 

показати висок степен одговорности, тако што ћемо се међусобно чувати. 


