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3 
OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa  35. sjednice Školskog odbora održane dana 6. rujna 2016. 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, Anita Kobelščak, Davorka Maček, Nikolina Petrinec i Ružica 
Kasun, članice Školskog odbora. 
Sjednici nije nazočila  Dušanka Križanac. 
Sjednici su nazočile: ravnateljica škole Brigitte Gmaz, računovotkinja škole Ljiljana Hižak 
i stručna suradnica knjižničarka Blanka Doko. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 12,00 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio  nazočne, 
konstatirao da sjednici nazoči  6 od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o polugodišnjem financijskom izvješću OŠ Stubičke Toplice 

za  razdoblje 1.1. do 30.6.2016. godine, 
3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice u šk. god. 

2015./2016., 
4. Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma šk. god. 2015./2016., 
5. Izvješće o uspjehu učenika na kraju šk. god. 2015./2016., 
6. Informacija o upisu učenika u srednje škole, 
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o 

radu za učitelje: hrvatskog jezika, matematike i fizike, 
8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o 

radu za pomoćnike u nastavi – projekt Baltazar 3, 
9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika u 

šklskoj godini 2016./2017., 
10. Donošenje Odluke o otpisu knjižnične građe u školskoj knjižnici temeljem 

zapisnika Povjerenstva za reviziju fonda školske knjižnice od 17. lipnja 2016. 
godine, 

11. Pitanja i prijedlozi. 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 1.   

Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora. 
Zapisnik sa 34. sjednice Školskog odbora usvojen je sa pet (5) glasova za i jednim 

(1) glasom suzdražanim. 
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Ad 2.  
 Donošenje Odluke o polugodišnjem financijskom izvješću OŠ Stubičke 
Toplice za  razdoblje 1.1. do 30.6.2016. godine. 
 
  

O d l u k a: 
 
 Prihvaćeno je polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za 
razdoblje od 1.1. do 30.6.2016. godine, Klasa:400-05/16-01/6, Urbroj:2113/03-380-33-
16-2 
 
Ad 3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice u šk.  
           god. 2015./2016. 
   
  

O d l u k a: 
 
 Prihvaće se izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice 
u šk. godini 2015./2016. 
 
Ad 4.     
 Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma šk. god. 2015./2016. 
 

O d l u k a: 
 Prihvaća se Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma- šk. god. 2015./2016. 
 
 
Ad 5. 
 Izvješće o uspjehu učenika na kraju šk. godine 2015./2016. 
 Uz pisano izvješće koje su članovi Školskog odbora dobili sa pozivima za sjednicu, 
ravnateljica škole o uspjehu učenika po razredima dala je  još kratko obrazloženje. 
Nije bilo pitanja. 
 
Ad 6. 
 Informacija o upisu učenika u srednje škole. 
 Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora da su svi učenici upisani u 
željeni obrazovni program i upisali se u ljetnom upisnom roku. 
Napomenula je da je škola u vidu profesionalnog usmjeravanja učenika ostvarila dobru 
suradnju sa Hrvatskim zvodom za zapošljavanje te srednjim školama, a na održanim 
roditeljskim sastancima u nazočnosti učenika roditelji i učenici su dobili potrebne 
informacije o pojedinostima pojedinih škole, načinima upisa, te potrebnoj dokumentaciji 
vezano za upis. 
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Ad 7. 
 Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o 
radu za učitelje: hrvatskog jezika, matematike, fizike i razredne nastave. 
 
 
Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 
 

O d l u k u: 
 

1. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 dana za: 
- učiteljicu hrvatskog jezika, Nikolinu Fruk, OIB: 21424934065, iz Marije Bisrice, 

Gornjoselska 2., 
- učitelja matematike, Hrvoja Kopjara, OIB: 90378111072, iz Bedekovčine, 

Orehovička cesta 4 a., 
- učitelja fizike, Sinišu Kuhta, OIB: 92231613359, iz Donje Stubice, Trg Matije 

Gupca 17. 
2. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno 

vrijeme (do povratka učiteljice Dubravke Orešić Dreven na puno radno 
vrijeme)  

- za učiteljicu razredne nastave, Nataliju Cesar, OIB:06172387805, iz Marije 
Bistrice, Zagrebačka 17. 

 
Ad 8. 
 Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o  
              radu za pomoćnika u nastavi – projekt Baltazar 3. 
 
 
 Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 
 

O d l u k u: 
 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu s  
Mateom Kraševac, iz Stubičkih Toplica, A.Mihanovića 25,OIB: 38675006496, za 
pomoćnicu u nastavi za školsku godinu 2016./2017.  na  određeno nepuno  radno 
vrijeme od 20 sati tjedno,  od 5. rujna 2016.  do 9. lipnja 2017. godine. 
 
 
Ad 9.  Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika u  
           školskoj godini 2016./2017. 

 
  
Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 
 

O d l u k u: 
 

Za osiguranje učenika  Osnovne škole Stubičke Toplice u školskoj godini 
2016./2017. odabire se ponuda Croatia osiguranja d.d. Podružnica Zabok, po cijeni od 
40,00 kuna po učeniku. 
 
 



- 4 - 
 

 
 
 
Ad 10.  Donošenje Odluke o otpisu knjižnične građe u školskoj knjižnici  
             temeljem zapisnika Povjerenstva za reviziju fonda školske knjižnice  
              od 17. lipnja 2016. godine. 
 
 Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 
 

O d l u k u: 
1. Prihvaća se Zapisnik povjerenstva za reviziju fonda školske knjižnice  od 17. lipnja 

2016. godine. 
2. Otpisuje se 106 jedinica knjižnične građe u vrijednosti 5.260,50 kuna. 
  
Ad 11. Pitanja i prijedlozi. 

 
Ravnateljica je pročitala zapisnik inspekcijskog nadzora Samostalnog sektora za 

inspekcijski nadzor Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta a koji je obavljen u OŠ 
Stubičke Toplice dana 14. srpnja 2016. godine. 

 Nadzor je potaknut podneskom M. Š., majke I.P.Š. učenika 6.a razrednog odjela. 
Zapisnikom je utvrđeno da ne postoje nikakve činjenice koje bi ukazivale na 

povredu zakona niti drugih propisa što bi zahtijevalo izricanje mjera odnosno daljne 
poduzimanje radnji za koje je ovlaštena prosvjetna inspekcija te je zaključenjem i 
potpisom navedenog zapisnika inspekcijski postupak  završen. 

Ravnateljica je pohvalila rad stručne službe i razrednika 6. a razreda. 
Nije bilo pitanja. 

 
Dovršeno u 13,10  sati. 

 
Zapisničarka:       Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                  Stjepan Sokač 


