
OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 
RIJEKA, IVANA ŽORŽA 17A 
KLASA: 003-06/21-01/11 
URBROJ : 2170-55-01-21-4 
 

 
S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K 

sa 8. sjednice Školskog odbora održane 11. studenoga 2021. godine 
(četvrtak) u 17:30 sati elektroničkim putem, pomoću ZOOM aplikacije 

 
Elektroničkoj sjednici prisustvuju: 

1. D.J.-S., predsjednica  
2. S.B., član iz reda RV 
3. J.D.-S., član iz reda UV 
4. M.P.K., član iz reda VR 
5. V.K., ravnatelj 

 
Odsutni: 

6. K.T., član iz reda osnivača 
7. A.B., član iz reda osnivača 
8. S.J., član iz reda osnivača 
 

 
Zapisnik vodi: I.S., tajnica škole  
Nakon što je utvrdila da sjednici prisustvuje većina članova Školskoga odbora, predsjednica predlaže sljedeći: 
DNEVNI RED: 

1. Verifikacija prethodnog zapisnika, 
2. Davanje prethodne suglasnosti na zapošljavanje po završenom natječajnom postupku za radno mjesto 

učitelj/ica Njemačkog jezika (R.S.S.) i 
3. Razno 

 

Predsjedavajuća iznosi predviđene točke pod točkom Razno: 
 3.1. informacije u svezi radova na okolišu škole i 
 3.2. obavijesti u svezi COVID-19 postupanja. 
Predsjednica poziva članove na eventualnu dopunu dnevnog reda. Kako iste nema, svi prisutni jednoglasno usvajaju 

dnevni red. 
Predsjednica pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na pristanku sudjelovanja na elektroničkoj sjednici. Smatra da je 
to trenutačno najprikladniji oblik zasjedanja obzirom da je epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj nepovoljna 
a predviđeni Dnevni red je relativno jasan, kratak i jednostavan.  

 
AD.1. 
Članovi su elektronskim putem upoznati sa sadržajem Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 05. 
listopada 2021. godine na koji nije bilo primjedbi te predsjednica poziva članove da putem elektroničke pošte 
glasuju. 
Uvidom u pristigle poruke, članovi jednoglasno donose: 
 

Z A K L J U Č A K 
o verifikaciji zapisnika sa 7. sjednice  Školskog odbora održane 05.10.2021. g. 

 
AD.2.  
Ravnatelj iznosi kako je na prethodnoj sjednici najavljeno da učiteljici R.S.S.ističe Ugovor sklopljen na razdoblje do 

60 dana i kako će Škola krenuti u natječajni postupak za radno mjesto učitelja/ice Njemačkog jezika do povratka 

odsutne djelatnice T.K.S. Tajnica daje kratki izvještaj: Po završetku natječajnog postupka utvrđeno je da su prijavu 

podnijele dvije osobe od kojih je jedna završila diplomski studij prevoditeljskog smjera u trajanju od pet godina i 

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike. Prijavi je priložila potvrde Agencije za odgoj i 

obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja koji su navedenu ispravu priznali. Drugu prijavu podnijela je 

kandidatkinja koja je završila trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij i samim time, sukladno čl. 105 Zakona o 

odgoju i obrazovanju njena prijava nije razmatrana. Slijedom navedenog, ravnatelj iznosi odluku o kandidatkinji za 

koju traži prethodnu suglasnost. Predsjednica poziva članove da putem elektroničke pošte glasuju. Uvidom u 

pristigle poruke, članovi jednoglasno donose: 

ODLUKU 

O davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje po završenom natječajnom postupku za 

radno mjesto učitelja/ice Njemačkog jezika u Osnovnoj školi Fran Franković na puno određeno 

radnom vrijeme u osobi: R.S.S. 

 
 
 



AD.3. Razno 
3.1. informacije u  svezi radova na okolišu škole 
Ravnatelj iznosi da su djelatnici KD Čistoća uredili drveće i visoko granje oko Škole. Na dan održavanja ove sjednice 
popravljena je metalna ograda ispred Škole. Nakon odrađenog iznosi što još preostaje: postavljanje koševa za 
otpad na vanjskim površinama Škole te popravak ograde školskog nogometnog igrališta. Ravnatelj prenosi da se 
spram postavljanja koševa za otpad osnivač izjasnio kao nenadležan pa će se o tom eventualnom ulaganju razmisliti, 
a od Grada će svakako zatražiti dodatno mišljenje.  
 
3.2. obavijesti u svezi COVID-19 situacije 
U odnosu na COVID-19 situaciju ravnatelj iznosi namjeru i želju da učenici i djelatnici ostanu u Školi čim duže. U 
slučaju velikog broja oboljelih ravnatelj iznosi mješoviti model u kojem bi se MODEL C (on-line održavanje nastave) 
primjenjivao periodično na učenike razredne i predmetne nastave. Ističe kako računa na suradnju roditelja učenika 
jer je „teret“ nošenja maski u razredu/ na hodnicima za razrednu nastavu minimalno što možemo svi učiniti kako 
bi spriječili širenje virusa i omogućili čim dulju nastavu u školi. Poziva predstavnicu iz Vijeća roditelja da mu da 
povratnu informaciju o stavovima roditelja. Gđa. P.K. prenosi kako među roditeljima učenika ne postoji otpor ka 
bilo kakvoj mjeri u svezi sprječavanja COVID-19 virusa te naprotiv da vlada jedna proaktivna klima, a sve u 
zajedničkoj želji da djeca čim duže ostanu u MODELU A vrsti nastave. Članica S.B. iznosi pohvale za pravovremena 
postupanja roditelja na pojavu bilo kakve simptoma (zadržavanje učenika kod kuće, javljanje razrednicima i dr.) 
kao i na rad školske liječnice gđe. Dr. J.V.Š. koja zaista ažurno i aktivno sudjeluje u svim slučajevima oboljenja 
učenika. 
 
Predsjednica za kraj obavještava članove kako je grupa djelatnika bila na groblju pokojnog ravnatelja Marka 
Starčevića te položila cvijeće i upalila svijeće, a isto su učinili učenici šestih razreda na grobu Frana Frankovića uoči 
blagdana Svi sveti. 

 
Donošenjem odluka i zaključaka iscrpljen je dnevni red i sjednica je završila s radom u 18:30 sati. 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNICA 
                Zapisničar:                                    M.P.                              ŠKOLSKOG ODBORA: 
          
     ________________________           ________________________ 
              I.S.                                                                 D.J.-S. 


