
OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Zagreb, Đačka 5 

OIB: 13465678686 

tel: 01/ 6261-050 

e mail: ured@os-odra-zg.skole.hr  
 

KLASA: 021-02/19-01/01 

URBROJ: 251-176-20-37 

Zagreb, 19.11.2020. 

 

ZAPISNIK 

 42. sjednice Školskog odbora održane 19.11.2020.  

 

Početak sjednice: 19,00 

Prisutni članovi Školskog odbora:  Višnja Dianežević, Ivana Kujundžić, Marija Dianežević, 

Antonija Hačić, Nives Gabrić, Zvonimir Bulić i Iva Petrović 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: / 

Sjednici je prisutan ravnatelj Vatroslav Gabrić i Monika Sakoman, tajnica 

 

Sjednicu otvara predsjednica Ivana Kujundžić, prof., pozdravlja prisutne, konstatira kvorum 

(prisutno 7 od ukupno 7 članova) i za raspravu predlaže dnevni red iz poziva  

 

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika 41. sjednice Školskog odbora održane 05. studenog 2020. 

2. Radni odnosi 

• zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika - psiholog ili socijalni pedagog, mjera 

aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog 

iskustva/pripravništva“, na određeno vrijeme od 12 mjeseci 

• zapošljavanje na radno mjesto učitelja matematike, neodređeno puno radno vrijeme 

3. Odluka o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (7 glasova „za“) te se prelazi na raspravu po 

pojedinim točkama.  

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 41. sjednice Školskog odbora održane 05. studenog 2020. 

Predsjednica Školskog odbora pita prisutne jesu li pročitali zapisnik i slažu li se s njegovim 

usvajanjem. Primjedbi nije bilo i predsjednica daje prijedlog na glasovanje.  

 

ZAKLJUČAK: Zapisnik 41. sjednice Školskog odbora održane 05. studenog 2020. 

usvojen je jednoglasno. 

 

Ad. 2.   Radni odnosi 

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dalo suglasnost o zapošljavanju stručnog suradnika koji 

je potreban školi.  

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika pripravnika- psiholog ili socijalni pedagog, mjera 

aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog isku-
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stva/pripravništva“, određeno vrijeme od 12 mjeseci raspisan je 21. listopada 2020.  Na natječaj su 

pristigle 24 prijave, od kojih je 7 nepotpuno. Povjerenstvo u sastavu Julija Dujić, Marina Majetić i 

Ivana Kujundžić provelo je vrednovanje kandidata.  

Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto stručnog suradnika socijalnog pedagoga zaposli Lu-

cija Šimunović.  

Nakon kraće rasprave, predsjednica pita prisutne jesu li suglasni s prijedlogom. Prisutni su 

dizanjem ruku potvrdili suglasnost. 

 

 Zaključak: Na radno mjesto stručnog suradnika socijalnog pedagoga zapošljava se Lu-

cija Šimunović.  

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda.  

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike  raspisan je 04. studenog 2020.  

Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto učitelja/ice matematike zaposli Lana Kralj.  

Nakon kraće rasprave, predsjednica pita prisutne jesu li suglasni s prijedlogom. Prisutni su 

dizanjem ruku potvrdili suglasnost. 

Zaključak: Na radno mjesto učitelja/ice matematike zapošljava se jednoglasno Lana 

Kralj, magistra edukacije matematike na puno, neodređeno radno vrijeme.  

 

Ad. 3.  Odluka o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice 

 

Povjerenstvo u sastavu  Julija Dujić, Ivana Kujundžić, i Marina Majetić provelo je postupak 

otpisa knjiga. Uz zapisnik se prilaže Zapisnik o izgubljenoj građi. Ukupna vrijednost knjiga je 

322,67 kn.  

 

Zaključak: Prihvaća se prijedlog Odluke o otpisu knjižnične građe iz fonda školske 

knjižnice.  

 

Ad. 4.  Pitanja i prijedlozi  

 

Ravnatelj izvješćuje Školski odbor o epidemiološkoj situaciji. Svakodnevno se upisuje broj 

učenika u samoizolaciji i izolaciji. Dužni smo obavještavati Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja i Gradski ured za obrazovanje. Trenutno imamo jedno dijete koje je COVID 

pozitivno. Podaci se mijenjaju na dnevnoj bazi. U početku smo imali težu situaciju, dok se sad 

stabiliziralo. Donijeli smo određene protokole za sve djelatnike i učenike. Imali smo nekoliko 

roditelja koji su izrazili nezadovoljstvo nošenjem maski i mjerenjem temperature. Dosta 

učenika ne mjeri temperaturu, događa se da trećina razreda nema izmjerenu temperaturu. 

  

17.11. smo obilježili dan sjećanja na žrtve  Grada Vukovara i Škabrnje. Dobili smo 160 

lampiona od mjesnog odbora  odnosno gradonačelnika.  

Ročište za dvoranu se održalo bez projektantice i novo ročište je zakazano za veljaču 2021.  

 

Danas smo dobili sapune, dezificijense, i sredstvo za čišćenje poda od Gradskog ureda za 

obrazovanje.  

Održana su razredna vijeća, ima malo negativnih ocjena,  iako je dosta izostanaka što je 

normalno obzirom na situaciju.  
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Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 19, 30 sati. 

Zapisnik završava na drugoj (2) stranici.  

 

Ravnatelj:  Predsjednica Školskog odbora: 

   

Vatroslav Gabrić, prof.  Ivana Kujundžić, prof.  

 


