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Osnovna škola Vladimir Nazor  

Virovitica 
 

KLASA: 602-01/17-04/01 

URBROJ: 2189-17-11-18-42  

U Virovitici, 2.11.2018. 

 

S K R A Ć E N I   Z A P I S N I K 

21. sjednice Školskog odbora 

koja je održana 2. studenoga 2018. godine s početkom u 9,00 sati 

 

 

Nazočni: 

1. mr.sc. Šerepac Vesna, dipl.ped.-predsjednica 

2. Đeri Kristina, prof.-zamjenica predsjednice 

3. Matošina Borbaš Sandra, prof.-članica 

4. Paulin-Benko Božica, nast.-članica 

5. Zubak Anto, dipl.teo.-član 

 

Odsutni: S.Đurasević, M.Kirin-ispričale se. 

Ostali nazočni: Samac Sanjica, dipl.hist. ravnateljica 

 Marinović Marijana, upr.pravnik, zapisničarka 

 

Predsjednica utvrđuje da je nazočna većina članova (5/7). Predsjednica predlaže sljedeći: 
 

 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice  

2. Prethodna suglasnost za zapošljavanje, prema natječaju za radna mjesta: 

-učitelja/icu  češkog jezika 
-učitelj/ica hrvatskog jezika 
-učitelj/ica povijesti 
-učitelj/ica geografije 

3. Iznajmljivanje školskog prostora 

4. Razno 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad 1.)  Usvajanje Zapisnika 20. sjednice  

Zapisnik 20. sjednice jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2.) Prethodna suglasnost za zapošljavanje, prema natječaju za radna mjesta: 
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-učitelj/icu  češkog jezika 
 

Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu na nepuno neodređeno radno vrijeme sa 

Ivom Brabec, magistrom bohemistike i magistrom južnoslavenskih jezika i književnosti, na radno 

mjesto učitelja češkog jezika uz uvjet polaganja pedagoških kompetencija i stručnog ispita u 

zakonskom roku.  
 

 -učitelj/ica hrvatskog jezika 

Daje se  suglasnost za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika,  

na nepuno određeno radno vrijeme do povratka radnice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta sa 

Elizabetom Majstorović, magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistrom 

pedagogije. 
 

 -učitelj/ica  povijesti 

Daje suglasnost za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelja povijesti,  na nepuno 

određeno radno vrijeme do povratka radnice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta sa Andrejom 

Malekom, magistrom edukacije povijesti. 
 

-učitelj/ica geografije 
Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o radu na radno mjesto učitelja geografije,  na 

nepuno neodređeno radno vrijeme sa Oliverom Dražićem, magistrom geografije. 

 
 

Ad 3.) Iznajmljivanje školskog prostora 

Ravnateljica je obavijestila da je primila zamolbe Atletskog kluba Virovitica i Udruge virovitičkih 

mažoretkinja za korištenjem školskog prostora. 

Daje se suglasnost ravnateljici za sklapanje ugovora o zakupu. 
 

 

Ad 3.) Razno 

Ravnateljica je obavijestila da je  provedena anketa među roditeljima učenika  

1.-4. razreda kao bi se utvrdila zainteresiranost  za organizaciju produženog boravka. 

Ukupan broj učenika zainteresirani za organizaciju produženog boravka je 41, od toga 21 učenik 1. 

i 2. razreda te 20 učenika 3. i 4. razreda. Osnivaču je upućen prijedlog  za organizaciju produženog 

boravka. 

 

 

Kako drugih pitanja i prijedloga nije bilo, predsjednica zaključuje sjednicu u 9,50. 

 

 

 

Zapisničarka       Predsjednica 

Marijana Marinović                mr.sc. Vesna Šerepac, dipl.ped. 

 


