
OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 
RIJEKA, IVANA ŽORŽA 17A 
KLASA: 003-06/21-01/12 
URBROJ : 2170-55-01-21-4 
 

S K R A Ć E N I    Z A P I S N I K 
sa 9. sjednice Školskog odbora održane 24. 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. A.B., član iz reda osnivača i 
6. V.K., ravnatelj 

 
Odsutni: 

7. K.T., 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 Informatike (A.Š.) i Pomoćnika u nastavi (D.L.) i 
3. Razno 

 

Predsjedavajuća iznosi predviđene točke pod točkom Razno: 
 3.1. informacije u svezi okoliša škole i 
 3.2. obavijesti u svezi primjene Odluke o obveznom testiranju i ostalim COVID-19 postupanjima. 
 
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. Član A.B. iznosi ideju da se 

o točkama dnevnog reda i dalje glasuje zasebno, kako je to propisano Statutom, ali u jednoj e-pošti, koju ideju 
većina članova podržava. Predsjednica daje nalog tajnici da za iduću sjednicu istraži je li taj način protivan 
odredbama Statuta, kako bi donijela ispravnu odluku o budućem postupanju. 

 
AD.1. 
Članovi su elektronskim putem upoznati sa sadržajem Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 11. 
studenoga 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 8. sjednice Školskog odbora održane 11.11.2021. g. 

 
AD.2.  
Ravnatelj podnosi i obrazlaže članovima odluku o kandidatu za kojeg traži prethodnu suglasnost u osobi A. Š. 

Predsjednica poziva članove da putem elektroničke pošte glasuju. 
U odnosu na zapošljavanje pomoćnika u nastavi podnosi i obrazlaže članovima odluku o izboru kandidata D. L. te 
traži suglasnost za njegovo zapošljavanje. 
Uvidom u pristigle poruke, članovi jednoglasno donose: 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje po završenom natječajnom postupku za 

radno mjesto učitelja/ice Informatike u Osnovnoj školi Fran Franković na nepuno određeno 
radno vrijeme u osobi: A.Š. i pomoćnika u nastavi D.L. na određeno nepuno radno vrijeme 

 
 
AD.3. Razno 
3.1. informacije u  svezi radova na okolišu škole 
U suradnji s nadležnim komunalnim redarom postignuto je da su Školi odobrene dvije oznake zabrane šetanja psa 
na vanjskim dijelovima Škole. U suradnji s članovima Vijeća roditelja ravnatelj će apelirati na poštivanje znaka i 
čuvanja istih od oštećenja. Preostaje popravak metalne ograde na nogometnom igralištu.  

Ravnatelj iznosi kako je u tijeku akcija neprofitne Udruge "Zasadi stablo, ne budi panj!" za sudjelovanje u kojoj se 
OŠ Fran Franković prijavila  te dobila šest sadnica trešnje. U glavnom hodniku Škole pločice na podu su popucale i 
Grad je odmah obaviješten o tome, a one su privremeno sanirane.  
 
 



3.2. obavijesti u svezi COVID-19 situacije i primjene Odluke o korištenju obveznih COVID potvrda, 
testiranju, preboljenju.. 
U odnosu na COVID-19 situaciju ravnatelj iznosi da je poduzeo sve mjere  propisane Odlukom s namjerom i željom 
da učenici i djelatnici ostanu u Školi čim duže. Član A.B. kao djelatnik u zdravstvu, preporučuje da se za sva pitanja 
ravnatelj obrati Nacionalnom stožeru kao jedinom tijelu koje daje pouzdano relevantne informacije i tumačenja. 

Predsjednica ga poziva da održi jedno predavanje na satu Građanskog odgoja, što član A.B. rado prihvaća te apelira 
na članove da sačuvaju svoje zdravlje. 
 
Donošenjem odluka i zaključaka iscrpljen je dnevni red i sjednica je završila s radom u 18:20 sati. 
 
 
                                                                                                         PREDSJEDNICA 
                Zapisničar:                                  M.P.                                ŠKOLSKOG ODBORA: 
          
     ________________________           ________________________ 
                  I.S., v.r.                                                    D.J.-S, v.r. 


