
 
 

Zagreb, 10.rujna 2020. 

Klasa: ID-20-2020 

 

Temelju članka 34. Statuta Hrvatskog školskog sportskog saveza, Izvršni odbor Hrvatskog školskog 

sportskog saveza, na 26. sjednici održanoj dana 08. rujna 2020. godine, donio je Odluku o radu 

odjeljenja programa ZUTE u šk. god. 2020./2021. 

 

Predmet: programi ZDRAVSTVENO USMJERENE TJELESNE AKTIVNOSTI (ZUTA) 

„Univerzalna sportska škola“ i „Vježbaonica“ 

 

-obavijest županijskim školskim sportskim savezima  

 

Poštovani, 

 

sukladno situaciji sa pandemijom bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2 koja je 

proglašena od strane Svjetske zdravstvene organizacije 11. ožujka 2020. godine, svi programi 

HŠSS-a moraju se prilagoditi dokumentu „Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s 

COVID-19“ koje je izdalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te u skladu sa preporukama HZJZ.  

Da bi programi ZUTE bili dodijeljeni školi, potrebno je ishodovati suglasnost ravnatelja škole i 

roditelja učenika koji će pohađati programa. 

Provedba programa ZUTE zahtijeva da je odjeljenje u izabranoj školi formirano na način da je 

razredno odjeljenje ujedno i odjeljenje programa USŠ i/ili Vježbaonice. Izričito je zabranjeno 

miješanje učenika različitih razrednih odjeljenja u odjeljenje programa ZUTE. 

Prema izdanoj suglasnosti Radne skupine MZO i HZJZ  isključivu dozvolu za provedbu programa  

„Univerzalna sportska škola“ u šk. god. 2020./2021. dobile su učitelji/ce razredne nastave u skladu 

sa svojim kompetencijama koje imaju u razrednoj nastavi odnosno na redovitim satovima i okviru 

kurikuluma Tjelesne i zdravstvene kulture za niže razrede osnovne škole.  

Prema izdanoj suglasnosti Radne skupine MZO i HZJZ  isključivu dozvolu za provedbu programa  

„Vježbaonica“  u šk .god. 2020./2021. imaju nastavnici TZK koji provode redovnu nastavu TZK u 

školi te su djelatnici iste škole u kojoj se provodi program Vježbaonice. Odjeljenje „Vježbaonice“ 

formirano je isključivo kao razredno odjeljenje u osnovnim i srednjim školama.  

Ukupni broj odjeljenja USŠ u šk. god. 2020./2021. za područje Republike Hrvatske u svim 

županijama iznosi 560 dok predviđeni broj odjeljenja „Vježbaonice“ iznosi 500. 

 

 S poštovanjem, 

 

GLAVNI TAJNIK                PREDSJEDNIK 

 
  dr.sc. Ivan Dujić                                                                                         Nikola Perković, prof. 

 


