
OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 
RIJEKA, IVANA ŽORŽA 17A 
KLASA: 003-06/21-01/09 
URBROJ : 2170-55-01-21-4 
 

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

sa 6. sjednice Školskog odbora održane 07. rujna 2021. godine 
(utorak) u 18,00 sati u knjižnici škole 

 
Sjednici prisustvuju: 

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

 
Odsutni: 
1. K.T., član iz reda osnivača 
Zapisnik vodi: tajnica škole  
Nakon što je utvrdila da sjednici prisustvuje većina članova Školskoga odbora, predsjednica predlaže sljedeći: 
 
DNEVNI RED: 

1. Verifikacija prethodnog zapisnika, 
2. Kadrovska problematika, 
3. Izvještaj o polugodišnjem poslovanju škole, 
4. Donošenje odluke o izboru osiguranja učenika za šk.g. 2021./2022. i 
5. Razno 

Predsjednica poziva članove da odobre dopunu dnevnog reda sa sljedećim točkama: 
6. Verifikacija novog člana iz reda Vijeća roditelja i  
7. Donošenje odluke o cijeni marendi i ručka u šk.god.2021./2022. 

 
Svi prisutni jednoglasno usvajaju dopunu dnevnog reda. 
 
Predsjednica pozdravlja sve prisutne i izriče dobrodošlicu. Daje riječ novoizabranom ravnatelju, kaže da smo 

entuzijastično počeli i da se nada da će tako biti i nadalje. Pod Razno informacije o danu škole i školskom sportskom 
klubu. Poziva prisutne da i oni nadopune dnevni red i/ili iznesu teme pod Razno, kako bi se uvrstile u dnevni red.  
 
AD.1. 
Članovi su elektronskim putem upoznati sa sadržajem Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 14. 
srpnja 2021. godine na koji nije bilo primjedbi te isti jednoglasno donose: 
 

Z A K L J U Č A K 
o verifikaciji zapisnika sa 5. sjednice  Školskog odbora održane 14.07.2021. g. 

 
AD.2. 
Kako je dosadašnjoj članici iz reda Vijeća roditelja J.B. po proteku 60 dana od završetka školovanja djeteta mandat 
istekao, na sjednici Vijeća roditelja održanoj 1.rujna provedeni su izbori za novog predsjednika i člana Školskog 
odbora za koje je u oba tijela kao predstavnica odabrana gđa. P.K.M., predsjednica Školskog odbora vrši verifikaciju 
i izriče dobrodošlicu.  

 
AD.3. 
Tajnica škole iznosi novine u svezi zapošljavanja po početku nove šk.god. 2021./2022.za koje je potrebna suglasnost 
Školskog odbora. Pojašnjava kako je škola od Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije 
temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te članka 24., 25. i 26. Kolektivnog 
ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, a  vezano za provedbu zapošljavanja i raspoređivanja te 
racionalnog i učinkovitog rješavanja viškova i manjkova u osnovnoškolskim ustanovama dobila Uputnicu za D.G., 
učiteljicu engleskog jezika te J.K. učiteljicu u Produženom boravku. Po nalogu Riječke nadbiskupije došlo je do 
reorganizacije među učiteljicama RKT vjeronauka. Odlaskom jedne djelatnice u mirovinu, preraspodjelom učiteljica  
M.S. iz Produženog boravka prešla je u razrednu nastavu. Za sve navedeno članovi daju suglasnost. 
Ravnatelj iznosi da nam nedostaje učiteljica njemačkog jezika i informatike, a od administrativno-tehničkog osoblja 
1 kuharica. Gđa. S.B. iznosi problematiku u svezi zapošljavanja Pomoćnika u nastavi, a gđa. P.K. se nudi pomoći. 
Školski odbor je donosi jednoglasno: 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na zapošljavanje J.K. u Produženom boravku, D.G. za engleski jezik te 

suglasnosti za izmjenu uvjeta rada M.Š. i M. S. 

 



AD.4.   
Voditeljica računovodstva škole gđa. A.Š. daje Izvještaj o polugodišnjem poslovanju škole na znanje, koji čini 
sastavni dio ovog Zapisnika. Ističe nagradu Novog lista koju su osvojili učenici PRO mlađeg razreda.  
 
AD.5.   
Tajnica škole je sukladno propisima o Jednostavnoj nabavi prikupila tri ponude i dala na uvid članovima koji iste 

proučavaju i nakon rasprave donose odluku o izboru osiguravajuće kuće. Donosi se jednoglasno odluka o izboru 

AGRAM ADRIATIC OSIGURANJA d.d. kao osiguravajuće kuće za Osnovnu školu Fran Franković za šk.g. 2021./2022. 

Odluka o izboru osiguranja učenika za šk.g. 2021./2022.sastavni je dio ovog zapisnika. 

Školski odbor je donosi jednoglasno: 

 
O D L U K U 

o izboru AGRAM ADRIATIC OSIGURANJA d.d. kao osiguravajuće kuće za Osnovnu školu Fran 
Franković za šk.g. 2021./2022. 

 

AD.6.   
Predsjednica Školskog odbora predlaže, na prijedlog ravnatelja i voditeljice računovodstva škole cijenu marende u 

iznosu od 6,00 kn, dok za topli obrok predlaže 12,00 kn. Održava se rasprava u kojoj se ističe da 6,00 kn nije 

dovoljno za kvalitetan obrok. Slažu se i da će, nakon reorganizacije prehrane i izmjene jelovnika, promotriti u 

budućnosti cijene školskih obroka. 

Jednoglasno se donosi: 

O D L U K A 
o cijeni školske marende u iznosu od 6,00 HRK i toplog obroka u iznosu od 12,00 HRK za 

šk.god.2021./2022. 

 

AD.7.  

 Ravnatelj pokreće temu oko Dana škole koji se obilježava 27.09. i iznosi ideju koju je razvio s članom 

Mjesnog odbora Drenova S.J., a to je Eko akcija oko škole i na drugim lokacijama na Drenovi. Članovi 

jednoglasno donose odluku na prijedlog ravnatelja da se učenicima u slučaju kiše da slobodan dan, budući 

je nepropisno držati ih u zatvorenom obzirom na pandemiju COVID-19. 

 Ravnatelj iznosi kako je trenutno u dogovorima sa Sportskim savezom Grada Rijeke i školskim sportskim 

klubova o povratku sporta u školu.  

 Član g. A.B. iznosi problematiku odsustva razrednice 7.b. razreda. Iznosi kritike i apelira na ravnatelja da 

se uvede direktna komunikacija i suradnja s roditeljima. Također moli da osmim razredima bude omogućen 

odlazak na ekskurziju. Zahtjevu će se udovoljiti ukoliko to epidemiološke prilike budu dozvoljavale.  

 
Donošenjem odluka i zaključaka iscrpljen je dnevni red i sjednica je završila s radom u 19:30 sati. 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNICA 
                Zapisničar:                                                    M.P.                  ŠKOLSKOG ODBORA: 
          
________________________           ________________________ 
              I.S., v.r.                                                        D.J.-S., v.r. 


