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ZAPISNIK 

sa 2. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 18.5.2021. godine u 

blagovaoni PŠ Vinice s početkom u 12,00 sati. 

Prisutni: 1. Sanja Antolić, predsjednica Školskog odbora, 
                2. Andreja Kerovec Letica, zamjenica predsjednice ŠO, 
                3. Ana-Marija Gončar, Član ŠO, 
                4. Anica Desnica , član ŠO, 
                5. Maja Raščanec, član ŠO, 
                6. Andreja Tasoti, član ŠO.  
 
Odsutni: Emina Klasić Dolenec, opravdano. 
 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje odluke o otpisu osnovnih sredstava i sitnog inventara, 
3. Donošenje odluke da se Škola neće žaliti na pravomoćne presude vezane uz tužbe za 

osnovicu, 
4. Donošenje Izmjena Godišnjeg plana i programa rada škole,  
5. Razno. 

 
Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole. Prije početka sjednice ravnateljica je 
pozdravila Školski odbor te im se obratila s par riječi vezano uz rekonstrukciju PŠ Vinice. Radovi su 
izvođeni tijekom prošle jesni i ovog proljeća. Sada imamo novu blagovaonu i školsku kuhinju za 
učenike koji konačno i u Područnoj školi imaju kuhanu hranu. Uređene su i obavezne prostorije uz 
školsku kuhinju, suho skladište, spremište i sanitarni čvor. U postojećim prostorima škole također je 
obnovljen sanitarni čvor, kuhinja je izmještena i sad učiteljice imaju više prostora za zbornicu. 
Ravnateljica je zahvalila Školskom odboru na razumijevanju i redovitom javljanju prilikom 
elektronskih sjednica koje su često bile baš radi rekonstrukcije PŠ Vinice i gradnje sportske dvorane 
jer smo morali provoditi postupke jednostavne nabave.  
 
Budući da sjednici od sedam članova Školskog odbora prisustvuje šest članova postoji kvorum za 
donošenje odluka. Predsjednica Školskog odbora Sanja Antolić otvorila je sjednicu, pozdravila 
prisutne i pročitala dnevni red koji je jednoglasno usvojen.  
 
Točka 1. 
Na zapisnik sa 1. sjednice  Školskog odbora nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen i verificiran. 
 
Točka 2. 
Aparati u školskoj kuhinji u Matičnoj školi (perilica suđa, peć i perilica rublja) kupljene su nove a 
instalirane su u veljači ove godine nakon izvršenog popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara za 
2020. godinu. Isti slučaj  je i u PŠ Vinici gdje je namještena nova kuhinja. Radi toga Povjerenstvo za 
otpis naknadno je donijelo Prijedlog za otpis  u Matičnoj i Područnoj školi.  
 
Školski odbor jednoglasno je usvojio prijedlog Povjerenstva za popis i donio odluku o otpisu 
predloženih aparata iz školskih kuhinja, kosilice, namještaja i printera.  
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Nakon donesene odluke odvoz otpisanih osnovnih sredstava i sitnog inventara obavit će Flora VTC 
ovlaštena za odvoz. 
 
Točka 3.   
Vezano uz tužbe zaposlenih radi nepovećanja osnovice tijekom 2015. i 2016. godine kao što je Vlada 
dogovorila sa Sindikatima škola je dobila do sada tri pravomoćne o izvršne presude Općinskog suda u 
Koprivnici. Grad nam je osigurao sredstva za isplatu po pravomoćnosti i izvršnosti presuda, a škola 
sredstva potražuju od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Još nekoliko tužbi zaposlenih  je u 
postupku pri sudu a imamo i najave za nove tužbe. U odgovoru na tužbe škola se poziva na pravnu 
osnovu tužbe a ne žali se na dosuđene iznose.  Obzirom da je i Vrhovni sud potvrdio presude 
Općinskih sudova u korist zaposlenih i da škola nije povrijedila pravila sudskih procesa, ravnateljica 
predlaže Školskom odboru da donese odluku da se škola neće žaliti na presude Općinskog suda. 
 
Školski odbor jednoglasno je donio odluku da se škola ne žali na presude Općinskog suda vezane uz 
tužbe zaposlenih radi  osnovice za obračun plaća. 
 
Točka 4.  
Obzirom na nastavak epidemije COVID-19 te da smo i ove školske godine imali on-line nastavu, a 
produžene su i mjere ravnateljica je predložila Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i sada predlaže 
Školskom odboru da donese odluku o izmjeni Godišnjeg plana i program rada škole, kalendara rada, 
da Dan škole 28.5. bude nastavni dan. Tog dana učenici i učitelji će prvi sat pogledati filmove koje su 
napravili učitelji i učenici o otvaranju dvorane i za Dan škole i tako obilježiti Dan škole a poslije će biti 
nastava. 
 
Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja prihvatili su ovaj prijedlog. 
 
Također trebamo dopuniti Godišnji plan i program, kadrovski uvjeti, jer smo zaposlili kuharicu, Dariju 
Kašić,  u veljači ove godine po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja koja sada 
radi u PŠ Vinici. 
 
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg 
plana i programa rada škole.   
 
Točka  5.  
Ravnateljica je skrenula pozornost članovima Školskog odbora na čuvanje profesionalne tajne 
obzirom da na sjednicama se riješava problematika škole vezana uz učenike, učitelje i roditelje. 
 
I ove školske godine učitelji će roditeljima dati da potpišu suglasnosti za nabavu dodatnih i dopunskih 
nastavnih materijala, npr. mape, testovi, kutije za tehničku kulturu za novu školsku godinu. 
Ministarstvo plaća nabavu udžbenika, Grad plaća nabavu radnih bilježnica i bilježnice pa smatramo 
da roditeljima ne stvaramo veliki dodatni trošak radi nabave dodatnih i dopunskih nastavnih 
materijala.  
 
Gđa. Andreja Tasoti predstavnica Vijeća roditelja u školskom odboru primjetila je da je ove školske 
godine nabava likovnih mapa bila  preko škole. Ravnateljica je odgovorila da smo to napravili 
eksperimentalno što nam je stvorilo dodatne probleme i za novu školsku godinu popis dodatnih i 
dopunskih materijala poslat ćemo u knjižare gdje će narudžbu napraviti roditelji.  
 
Gđa. Sanja Antolić rekla je da ove godine ni nismo naručili testovi iz hrvatskog jezika jer je procjena 
bila obzirom na epidemiju da će biti on-line nastava. 
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Tijekom godine i vjerojatno još jedanput do kraja ove školske godine izvodit ćemo vježbu evakuacije. 
U pravilu vježbu evakuacije moramo izvoditi svake dvije godine ali obzirom na potres koji smo i tu 
osjetili i po preporuci MZO-a češće smo izvodili vježbe. 
 
Po pitanju maturalnih putovanja učenika sada 8.-ih  i 4.-ih razreda koji su planirali „Školu u prirodi“ 
čiji roditelji su djelomično ili u cijelosti platili izabranim turističkim agencijama, roditelji i razrednici su 
se obratili ravnateljici o mogućnosti realizacije putovanja. Na maturalno putovanje išli bi tri 8. razreda 
i dva 4. jer ostali razredi su odustali i roditelji dogovorno s agencijama ostvaruju vraćanje novca.  
Obzirom da su  mjere zabrane putovanja su još uvijek na snazi i ravnateljica je predložila da 
pričekamo 1.6. do kada su odgođeno popuštanje mjera, onda ćemo napraviti roditeljske sastanke i 
konačno odlučiti da li će učenici ići ili će s agencijama dogovoriti vraćanje novca. 
 
Ravnateljica je obavijestila školski odbor da ćemo za sportsku dvoranu instalirati video nadzor koji će 
onda pokrivati i zgradu škole.  
 
Za  korištenje i održavanje sportske dvorane sklopit ćemo ugovor s GP Komunalac koji je vlasnik 
dvorane i počet ćemo je koristiti u novoj školskoj godini. 
 
Rad s darovitim učenicima objedinjen je u knjizi koju smo tiskali a koje su autorice pedagoginje, 
psihologica, ravnateljica, knjižničarka, učitelji i tako smo realizirali još jedan lijepi projekat.  
 
Sjednica je završena u 12,50 sati. 
 
Zapisničar:                                                                                            Predsjednica Školskog odbora: 
Marina Kozjak                                                                                      Sanja Antolić, dipl. uč.  
 
 
 
 
 


