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OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa  43. sjednice Školskog odbora održane dana 18. travnja 2017. godine 

u prostorijama Osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 
 

 
Sjednici su bili nazočni članovi  Školskog odbora:  Stjepan Sokač, predsjednik Školskog 
odbora, Ljubica Božić, Ružica Kasun, Anita Kobelščak, Nikolina Petrinec, Davorka Maček i 
Željka Kovačević Prosenik, članice Školskog odbora. 
Sjednici je nazočila  Brigitte Gmaz, ravnateljica škole. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 11,30 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio sve nazočne, 
konstatirao da sjednici nazoči svih 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje  Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za 

sklapanje ugovora o radu na temelju raspisanog natječaja za učitelja 
matematike, prirode i biologije, 

3. Informacija o osiguranju imovine Osnovne škole Stubičke Toplice, 
4. Pitanja i prijedlozi. 

 
Dnevni red  jednoglasno  je usvojen. 

 
 
Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Školskog odbora. 
 

Zapisnik sa 42. sjednice Školskog odbora usvojen je sa pet (5) glasova za i dva (2) 
glasa suzdržana.  

 
 

Ad 2.  Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za  
            sklapanje ugovora o radu na temelju raspisanog natječaja za učitelja  
            matematike, prirode i biologije. 
 
            Ravnateljica škole upoznala je članove Školskog odbora da je 8 sati nastave 
matematike tjedno nestručno zastupljeno, te da smo imali sklopljen ugovor o radu s 
Hrvojem Kopjarom, jer nam se na prethodno objavljeni natječaj nije  javio nitko stručan. 
Na natječaj objavljen 3. travnja 2017. primili smo dvije prijave, obje opet nestručne od 
kojih je jedna prijava i Hrvoja Kopjara. 

Ravnateljica  je predložila Školskom odboru da se ponovno do 5 mjeseci, odnosno 
do kraja školske godine sklopi ugovor s Hrvojem Kopjarom. 
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Pitanja nije bilo. 
Školski odbor  donio je  jednoglasno  sedam (7) glasova za: 
 

O D L U K U: 
 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za radno 
mjesto učitelja matematike, za Hrvoja Kopjara, iz Bedekovčine, Orehovička cesta 4 a, OIB: 
90378111072, na određeno vrijeme do 5 mjeseci, odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2017. 
godine.  
            Ravnateljica škole podsjetila je članove Školskog odbora da je na prethodnoj - 42. 
sjednici Školskog odbora dobila suglasnost za sklapanje ugovora o radu za prirodu i 
biologiju za Željku Kuzman, do 60 dana odnosno do raspisivanja natječaja.  
Na raspisani natječaj za učitelja/cu prirode i biologije (zamjena za bolovanje Tine 
Cvitković) pristiglo je 5 prijava od kojih su samo dvije prijave stručno zastupljene, a jedna 
od njih je prijava Željke Kuzman. 
Ravnateljica je istaknula da je zadovoljna s radom učiteljice Željke Kuzman, da su učenici 
već navikli na nju, jer je i prošle godine mijenjala Tinu Cvitković, a uključila se u sve 
aktivnosti, tako je već s učenicima bila na Eko-kvizu i natjecaju iz Prve pomoći. 
Ravnateljica je  zatražila suglasnost za sklapanje ugovora sa Željkom Kuzman. 
 
              Pitanja nije bilo. 
 

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

O D L U K U 
 Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za 
poslove učiteljice prirode i biologije za učiteljicu Željku Kuzman, OIB: 39438709206, iz 
Zagreba, Brazilska 4, do povratka Tine Cvitković.  
 
Ad 3. Informacija o osiguranju imovine Osnovne škole Stubičke Toplice. 
 
           Ravnateljica je ukratko informirala članove Školskog odbora o osiguranju imovine 
škole preko Croatia osiguranja  gdje imamo osiguranja po policama: Požar, Lom strojeva, 
Provalu i Lom stakla a koje je sklopljeno na 10 godina. Svake godine obnavljaju se police 
a ove smo godine dobili veću premiju nego ranijih godina iz razloga što su nam obračunali 
malus, jer smo imali  nekoliko prijava šteta -  loma strojeva (fotokopirni aparat, stakla, 
video nadzor). Zapravo bi ispalo da bismo plaćanjem povećanih premija osiguranja sami 
plaćali ono što su nam priznali i nadoknadili kao nastalu štetu.  

Nezadovoljni takvim tretmanom, obratili smo se još dvjema osiguravajućim 
kućama te zatražili i njihove ponude, a Croatia osiguranju smo najavili otkazivanje 
ugovora, nadodala je ravnateljica. U međuvremenu nas je kontaktirala agentica iz Croatie 
osiguranja i prezentirala novu ponudu, gdje su premije usklađene i ne samo vraćene u 
prvobitno stanje, nego su i smanjene tako što smo dobili veći komercijalni popust nego 
ranije. Na osnovu toga prihvatili smo ponudu osiguranja Croatia na daljnjih godinu dana,  
s novim uvjetima, koji su nam na kraju ipak ispali povoljni od ostalih. 
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Ad 4. Pitanja i prijedlozi. 
 
           Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora da su sada za vrijeme proljetnog 
odmora učenika u tijeku radovi na uređenju novih sanitarnih prostorija te prostora 
tajništva i računovodstva.., da su u školi instalirane dvije pametne ploče, od kojih jednu 
financira Općina Stubičke Toplice a drugu roditelji 2. a razreda, te da će se danas na 
sjednici Učiteljskog vijeća održati edukacija učitelja i stručnih suradnika za rad na 
pametnoj ploči, ravnateljica je napomenula da će učenici izmjenjivati razrede kako bi svi 
mogli koristiti pametnu ploču., nadalje je ravnateljica upoznala Školski odbor da je naša 
škola  u okviru Sheme školskog voća i povrća gdje smo se prijavili na jedan natječaj, 
odabrana za provedbu pratećih mjera u cilju kojih je i potpisan Sporazum o provedbi 
pratećih mjere u okviru sheme školskog voća i povrća, prema kojem će se provoditi 
održavanje nastave u vrtu, u okvirima kojeg će Savjetodovna služba – javna ustanova za 
savjetodavnu djelatnost sudjelovati u uspostavi i održavanju školskog vrta te organizirati 
stručnu pomoć učenicima i nastavnicima u vođenju školskog vrta., u provedbi pratećih 
mjera škola će dobiti vrtni alat (lopate, štihače, grablje, voćarske škare, kante za 
zalijevanje, vrtna kolica-tačke te „hotel-kućicu za korisne kukce“.) 
  

Dovršeno u 11,50  sati. 
Zapisničarka:             Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                          Stjepan Sokač 


