
Z A K LJ U Č C I 

 

s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 13. studenoga 2017. godine, u uredu ravnatelja 

Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, s početkom u 18.30 sati 

 

Ad1.) Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Školskog odbora. 

Zaključak: 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s 9. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad2.) Donošenje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa.  

Zaključak: 

Školski odbor jednoglasno daje prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s: 

 Kristinom Huljak, stručna prvostupnica poslovne informatike, na radno mjesto 

učiteljice informatike, na određeno puno radno vrijeme, najdulje do 29.12.2017. 

Ad3.) Informacija o uloženom Prigovoru-žalbi na natječajni postupak. 

Zaključak: 

Predsjednica Školskog odbora izvijestila je članove Školskog odbora da je kandidat po 

natječaju za učitelja informatike, Robert Mužar, predao Zahtjev za pristup informacijama i 

uložio Prigovor – Žalbu na natječajni postupak. 

Ad4.) Slobodna riječ. 

Zaključak: 

Predsjednica Školskog odbora iznosi da je Škola zaprimila odgovor Ministarstva znanosti i 

obrazovanja kojim nas obavještavaju da nisu u mogućnosti odobriti zahtjev za radno mjesto 

spremača/ice umjesto Ivana Tretinjaka. 

U telefonskom razgovoru s djelatnicom Ministarstva rečenom nam je da uputimo novi 

zahtjev, a do tada radimo kao i do sada. 

Također, Predsjednica Školskog odbora iznosi da je Udruga Lijepa naša Zagreb, Eko 

školama, uputila dopis u svezi plaćanja članarine. Isti dopis poslan je i općini Bedekovčina 

koja je potpisnik Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog projekta Eko škole, te je 

obvezna plaćati članarinu. Dugovanja za ranije godine će zaboraviti, a od 2018. će se voditi 

puno stroža kontrola glede obveza Eko škola. Stav članova Školskog odbora je da općina 

Bedekovčina kao potpisnik Sporazuma plati članarinu. Ukoliko općina ne uplati članarinu, 

škola iz svojih sredstava neće platiti. 

Ravnatelj škole izvijestio je članove Školskog odbora da od danas, 13.11.2017. u školi počinje 

škola stolnog tenisa za učenike naše škole. Škola stolnog tenisa će se do kraja 2017. realizirati 

bez ikakve naknade, a održavat će se ponedjeljkom i petkom od 18,00 do 20,00 sati. Ravnatelj 

pita članove Školskog odbora da li su suglasni da se do nove godine ne naplaćuje korištenje 

dvorane, jer je to aktivnost za učenike naše škole. Svi članovi Školskog odbora suglasni su s 

ravnateljevim prijedlogom.    

                                                                                                     Predsjednica Školskog odbora: 

Ivančica Boroš 

 

 

 


