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OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 

             STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

STUBIČKE TOPLICE 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

sa  19. sjednice Školskog odbora održane dana  5. rujna 2019. godine 

u prostorijama Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a. 

 

Sjednici su bili nazočni članovi Školskog odbora: Monika Grabušić, predsjednica Školskog 

odbora, Mirjana Lolić, Ružica Kasun, Stanislava Erdelja, Tomislav Mlinarić,  Željka Kovačević 

Prosenik i Andrijana Fekonja, članovi Školskog odbora. 

 

Sjednici su nazočile  ravnateljica škole Brigitte Gmaz i Ljiljana Hižak, računovođa škole. 

Zapisničarka: Mirjana Lolić. 

Početak: u 17,00 sati. 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Monika Grabušić, pozdravila nazočne, 

konstatirala da sjednici nazoči 7 od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 

pravovaljane odluke, te predložila  

 

D N E V N I      R E D: 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o polugodišnjem Financijskom izvješću OŠ Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice od 1.1. do 30.6.2019., 

3. Donošenje odluke o rebalansu Financijskog plana za 2019. godinu, 

4. Informacija o izmjenama Plana nabave za 2019. godinu, 

5. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Škole za školsku godinu 2018./2019., 

6. Izvješće o realizaciji Kurikuluma Škole za školsku godinu 2018./2019., 

7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 

učitelja/cu engleskog jezika, 

8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 

pomoćnika u nastavi, 

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika od nezgode za 

školsku godinu 2019./2020., 

10. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red  usvojen je jednoglasno - sedam (7) glasova za. 

          

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora. 

          Zapisnik sa 18. sjednice Školskog odbora  usvojen  je sa - šest (6) glasova za i jednim 

(1) glasom suzdržanim. 

 

Ad 2. Donošenje Odluke o polugodišnjem Financijskom izvješću OŠ Vladimir Bosnar Stubičke  

            Toplice od 1.1. do 30.6.2019. 

Školski odbor jednoglasno sedam (7) glasova za donosi  

O D L U K U 

Prihvaća se Polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019. godine, KLASA:400-05/19-01/4  URBROJ: 

2113/03-380-33-19-2, od 1. srpnja 2019. godine. 
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Ad 3. Donošenje odluke o rebalansu Financijskog plana za 2019. godinu. 

 

 

               Školski odbor je donio  jednoglasno  sedam (7) glasova za donosi: 

O D L U K U  

 

Prihvaća se  1. Izmjena Financijskog plana Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice za 2019. godinu, KLASA: 400-02/19-01/4, URBROJ: 2113/03-380-33-19-1 od 1. 

srpnja 2019. godine. 

 

Ad 4. Informacija o izmjenama Plana nabave za 2019. godinu. 

          Informaciju o izmjenama Plana nabave za 2019. godinu dala je Ljiljana Hižak tako što je 

upoznala članove Školskog odbora da će se Plan nabave morati mijeniti iz razloga što istim nije 

predviđena nabava udžbenika za koje su u državnom proračunu osigurana sredstva, a nabavu 

provode osnivači škola ili škole.  U našem slučaju nabavu udžbenika provodi škola, te kada će 

se znati konačan iznos potreban za nabavu udžbenika moći će se pristupiti izmjenama Plana 

nabave. 

 

Ad 5. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Škole za školsku godinu 2018./2019.    

           

Školski odbor je donio  jednoglasno  sedam (7) glasova za donosi: 

 

O  D L U K U: 

 Prihvaća se   Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice u 

šk.  god. 2018./2019. 

 

Ad 6. Izvješće o realizaciji Kurikuluma Škole za školsku godinu 2018./2019. 

 

. 

Školski odbor je donio  jednoglasno  sedam (7) glasova za donosi: 

O  D L U K U: 

Prihvaća se Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma  - za  školsku  godinu 2018./2019. 

 

Ad 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za  

            učitelja/cu engleskog jezika. 
  

Školski odbor jednoglasno je – sedam (7)glasova za donio  

 

O D L U K U: 

o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu s 

učiteljicom Filipom Peh, za radno mjesto učiteljice engleskog jezika na nepuno i neodređeno 

vrijeme (20 sati) tjedno, od 6. rujna 2019. godine. 

 

Školski odbor jednoglasno je – sedam (7)glasova za donio  

 

O D L U K U: 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje sporazuma o zamjeni radnih 

mjesta sa Osnovnom školom „Ljudevita Gaja“ Krapina, za zamjenu radnih mjesta učiteljice 

Filipe Peh iz Krapine, Antuna Mihanovića 4 i Ružice Bubanj iz Stubičkih Toplica, Strmec 

Stubički 91. 
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Ad 8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 

          pomoćnika u nastavi. 

 

Školski odbor jednoglasno je – sedam (7) glasova za donio  

O D L U K U: 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu s  Petrom 

Benko, iz Gornje Stubice, Vinterovec 14, za pomoćnicu u nastavi za školsku godinu 

2018./2019.  na  određeno nepuno  radno vrijeme od 22 sata tjedno,  od 9. rujna 2019. do 17. 

lipnja 2020. godine. 

 

Ad 9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika od nezgode za  

            školsku godinu 2019./2020., 

  

Školski odbor jednoglasno  sedam (7) glasova za donosi: 

 

O D L U K U: 

Za osiguranje učenika  Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj 

godini 2019./2020. odabire se ponuda Uniqa osiguranja, Zagreb, Planinska 13 a, po cijeni od 

40,00 kuna po učeniku. 

 

Ad 10. Pitanja i prijedlozi. 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda član Školskog odbora ispred osnivača Tomislav Mlinarić 

čestitao je desetu obljetnicu postojanja Škole Stubičke Toplice, zaželio sretnu i uspješnu 

školsku godinu 2019./2020. te predložio da se po dogovoru sa članovima Školskog odbora  

organizira eko-akcija oko uređenja školskog igrališta. 

Ravnateljica je informirala da su kod glavnog ulaza postavljene kocke gdje će se postaviti 

nosači za bicikle, a za što smo dobili donaciju., da je ove godine za osiguranje školske prehrane 

za djecu u riziku od siromaštva -  „Zalogajček“ kriterij samo dječji doplatak za obitelji koje su 

u riziku siromaštva jer su znatno smanjena sredstva te da je Škola ove godine mogla prijaviti 

samo deset učenika, a za jedan do učenika će zahtjevi za sufinanciranje školske kuhinje biti 

proslijeđeni u Općinu Stubičke Toplice. 

 

Dovršeno u 18,15. 

 

  

Zapisničarka:                   Predsjednica  Školskog odbora: 

Mirjana Lolić          Monika Grabušić 


