
 

OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 

RIJEKA, IVANA ŽORŽA 17A 

KLASA: 007-04/22-02/01    

URBROJ: 2170-55-06/1-22-8   

 

 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Školskog odbora održane 02. veljače 2022. godine 

(ponedjeljak) u 17:30 sati u knjižnici škole 

 

Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, održavajući 

propisani međusobni razmak i zaštitne maske. 

 

Sjednici prisustvuju: 

1. D.J.-S., predsjednica,  

2. S.B., član iz reda Radničkog vijeća, 

3. M.P.K., član iz reda Vijeća roditelja, 

4. A.B., član iz reda osnivača, 

5. S.J., član iz reda osnivača, 

6. VEDRAN KOSOVAC, ravnatelj i 

7. A.Š., voditeljica računovodstva 

 

Odsutni: 

8. K.T., član iz reda osnivača 

9. J.D.-S., član iz reda Učiteljskog vijeća. 

 

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. Financijsko izvješće za 2021. godinu- izvješće i usvajanje, 

3. Davanje suglasnosti na preknjiženje tuđe imovine, 

4. Davanje suglasnosti na zapošljavanje po dva natječajna postupka od 

17.01.2022.g. i 

5. Razno. 

 

Predsjednica pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na dolasku te iznosi predviđene točke pod 

točkom Razno. Poziva članove na eventualnu dopunu dnevnog reda. Kako iste nema, svi 

prisutni jednoglasno usvajaju dnevni red.  

 

AD.1. 

Članovi su elektronskim putem upoznati sa sadržajem Zapisnika s prethodne sjednice Školskog 

odbora održane 20. prosinca 2021. godine na koji nije bilo primjedbi te isti jednoglasno donose: 

 

Z A K L J U Č A K 

o verifikaciji zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora održane 20.12.2021. g. 

 

AD.2. Financijsko izvješće za 2021. godinu 

Voditeljica računovodstva škole detaljno iznosi informacije u svezi Financijskog izvješća za 

2021. godinu, a isti je dan svim članovima na uvid, kako bi mogli pratiti izvještavanje. Članovi 

jednoglasno donose: 

 

ODLUKU 

o usvajanju Financijskog izvješća za 2021. godinu 



 

AD.3. Davanje suglasnosti na rashod tuđe imovine 

Grad Rijeka je zatražio da se iz poslovnih knjiga Škole preknjiže zgrada i zemljište obzirom da 

se isto vodi i u njihovim poslovnim knjigama. Navedeno je u vlasništvu Grada Rijeke i treba se 

voditi samo u poslovnim knjigama Grada. Ravnatelj traži suglasnost od članova Školskog 

odbora, kako bi se dobila suglasnost Grada Rijeke da se navedeno isknjiži iz poslovnih knjiga 

Škole. Kao dokaz podnosi Izvadak iz zemljišnih knjiga i Ugovor o zakupu. Članovi jednoglasno 

donose: 

 

ODLUKU 

o   preknjiženju tuđe imovine (zgrade i zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke) iz  

poslovnih knjiga Osnovne škole Fran Franković u vanbilančnu evidenciju kao tuđa 

imovina dana na korištenje. 

 

AD.4. Davanje suglasnosti na zapošljavanje po dva natječajna postupka od 17.01.2022.g. 

Ravnatelj iznosi aktualne kadrovske promjene u školi i svoje odluke o odabiru kandidata, na 

koje članovi jednoglasno daju: 

 

SUGLASNOST za zapošljavanje : 

1. D.N. na radnom mjestu kuhara/ice škole i 

2.   D.L. na radnom mjestu pomoćnika/ice  u nastavi. 

 

Razno  

Nadogradnja/izgradnja škole 

 Ravnatelj prenosi članovima iznesene ideje, problematiku oko nedostatka prostora, 

preseljenja u druge škole dok traju radovi i druge činjenice o kojima se raspravljano na 

sastanku u Gradu Rijeci u svezi nadogradnje i/ili izgradnje nove škole. Članovi se slažu 

da je riskantno da se učenike za vrijeme radova premjesti u druge škole, a ostali članovi 

i ravnatelj se slažu.  

 Ravnatelj članovima iznosi ideju uvođenja cjelodnevne nastave od iduće šk. 

2022./2023. godine. Ističe kako će o svim poduzetim koracima članovi biti 

pravovremeno obaviješteni. Članovi daju potporu. 

 U svezi upisa u 1. razred u školskoj 2022./2023. godini ravnatelj informira članove da 

je kvota ispunjena za održavanje dosadašnjeg broja prvih razrednih odjela (3).  

 Voditeljica računovodstva i ravnatelj najavljuju povećanje cijene školskih marendi. Isto 

će zatražiti nakon odrađenih izračuna. 

 U odnosu na COVID-19 stanje u školi ravnatelj iznosi da je situacija u redu s 

djelatnicima, ali da je konstantno velik broj razrednih odjela u izolaciji.  

 Društvo Violeta d.o.o. je odabrano za nabavu higijenskih uložaka za djevojčice u 

riječkim školama te su u dva učenička ženska toaleta postavljeni ormarići s higijenskim 

ulošcima. 

 Ravnatelj daje izvještaj o završenim radovima na vanjskim dijelovima škole, kao i 

postojećim poteškoćama na čije se rješavanje još čeka.  

 

Donošenjem odluka i zaključaka iscrpljen je dnevni red i sjednica je završila s radom u 19:00 

sati. 

 

 

                                                                                 M.P.                     PREDSJEDNICA 

                Zapisničar:                                                                      ŠKOLSKOG ODBORA: 

          

     ________________________           ________________________ 

              I.S., v.r.                                                        D.J.-S., v.r. 


