
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO 
 
                                                  ODLUKE S  20. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 
 

Održane  dana 12. 2. 2020. godine s početkom u 18 sati u prostoriji matične škole u 

Petrovskom. 

NAZOČNI: 

Članovi Školskog odbora: Tina Zorko, Marina Puljko Kulfa, Krešimir Presečki, Martina 

Belošević, Mirko Hršak 

Nisu nazočni: Katarina Muranić i Bojan Podgajski 

Ostali nazočni: Andrijana Osredečki, ravnateljica, Marija Levak, tajnica ( u svojstvu 

voditelja Zapisnika) 

Utvrđen je i razmatran sljedeći 

 
                                                                    DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Školskog odbora 
2.  Suglasnost za zapošljavanje po natječaju (učitelj Ej, FI, LK) 
3. Donošenje procedure upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu škole 
4. Usvajanje Financijskog izvještaja za 2019. godinu 
5. Izvješće o postignućima na kraju  I. polugodišta šk. godine 2019./20. 
6. Pitanja i prijedlozi 
 
Donesene su sljedeće 

O D L U K E 

Ad-1) 

 Jednoglasno se prihvaća  Zapisnik s 19. sjednice Školskog odbora. 

Ad-2) 

1. Za učitelja Engleskog jezika na određeno radno vrijeme , nepuno 4 sata u nastavi 

tjedno izbor nije izvršen. Natječaj će se ponoviti, a  navedene poslove za to vrijeme u 

prekovremenom radu obavljat će učiteljica Engleskog jezika Andreja Kranjčec. 

2. Za popunu poslova učitelja Fizike na neodređeno radno vrijeme, nepuno 4 sata u 

nastavi tjedno, daje se suglasnost za zapošljavanje Švaljek Ivice, dipl. inž. prometa  na 

određeno radno vrijeme  do 5 mjeseci u kojem roku će se provesti ponovni postupak 

zapošljavanja. 
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3. Za popunu poslova učitelja Likovne kulture na određeno radno vrijeme, nepuno 6,5 

sati tjedno u nastavi, daje se suglasnost za zapošljavanje Nikole Jokića, magistra likovne 

pedagogije  na određeno radno vrijeme do povratka na rad učiteljice Martine Zaplatić. 

Ad-3)  

Jednoglasno se usvaja i donosi  Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom u 

vlasništvu škole. 

Ad-4) 

Jednoglasno se usvaja i donosi Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.- 31.12.2019. godine. 

Ad-5) 

Jednoglasno se usvaja  Izvješće o postignućima na kraju I. polugodišta šk. godine 2019./20. 

 

Ad-6) 

 

Pitanja i prijedlozi: 

1.Članica ŠO-a , Martina Belošević koja je predstavnica Vijeća roditelja iznijela je primjedbe 
ispred grupe roditelja vezano uz prehranu u školskoj kuhinji. Također je primijetila da su na 
ženskom wc-u posude za sapun stare, dotrajale i pljesnive te smatra kako to ne iziskuje velike 
troškove da se promijeni. Također, stav je svih članova Školskog odbora da u sanitarnim 
prostorima i kraj lavaboa za pranje ruku uvijek treba biti dovoljno sapuna i papirnatim ubrusa, 
kao i wc papira u zahodima. Također ima primjedbu na radijatore po učionicama  koji nemaju 
zatvorene ventile jer smatra da to ugrožava sigurnost djece ( prilikom naguravanja mogu se 
povrediti na oštrom ventilu koji nema „kapicu“). 

2.Članove Školskog odbora zanima da li postoji mogućnost rada u jednoj smjeni i ima li naznaka 
o početku gradnje školske dvorane. 

Ravnateljica se osvrnula na navedeno i odgovara: 

Uvažene su prethodne primjedbe Vijeća roditelja da hrana nije dovoljno topla, te se sada hrana 
daje u zdjelicu svakom učeniku kako dolazi koju je moguće tako servirati, ostala hrana daje se po 
zdjelicama i smatra da učenici kada dolaze ne dobiju hladnu hranu. Dapače, sada imaju primjedbu 
da im je jelo prevruće pa cijeli odmor trebaju za pojesti. Dakle, kako ugoditi svima? Na prigovor 
za pojedinu hranu daje obrazloženje: primjedba da je gris bio žuti i imao miris po smokiju ne 
stoji, već je gris miješan s bijelim i žutim brašnom (grisom) što je zdravo. U školi se preporuča 
zdrava  prehrana. Evidentno je da to učenici teže prihvaćaju jer nemaju takve prehrambene 
navike od kuće. Obaveza je škole da učenicima nudi zdravi obrok prema mogućnostima. Uveli 
smo obični jogurt umjesto voćnog, ali uz njega je u zdjelicama servirano miksano voće i povrće 
(smuti) koji si učenici prema želji miješaju u jogurt. Naravno tko ne želi to niti ne mora, ali dio 
učenika to je lijepo prihvatio, a na nama je da uvjerimo i drugi dio djece da je to zdravo. Mi se ne 
možemo ravnati prema jelovniku koji djeca imaju kod kuće, već prema zdravim preporukama 
prehrane polako uvodimo i zdraviji način prehrane. Mlijeko i  mliječne proizvode (sir) probali 
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smo dati u nekoliko navrata, ali većina učenika to nije prihvatila, pa se sada mlijeko daje  samo u 
vidu kakao napitka i s žitaricama ili grisom, a ne kao samostalni napitak. 

Učenici dva puta tjedno dobivaju voće u školi. Također tijekom dana ostavljen je u blagovaonici 
čaj te narezani kruh s namazom ( margo i sirni namaz ili pekmez) , tako da djeca koja se možda 
nisu dovoljno najela mogu si to uzeti. Smatram da je obrok za 5 kuna dnevno kvalitetan, 
prilagođen djeci i uvijek svježe pripremljen te da neke primjedbe ipak nisu opravdane. Ima 
učenika koji ne prigovaraju niti jednom obroku i traže „repete“ dok poneki  pogledaju preko 
stakla u blagovaonicu i niti ne probavši jelo okrenu se i otiđu. Sljedivši preporuke Zavoda za 
javno zdravstvo i dalje smo dužni uvoditi zdrave obroke u prehranu djece u školi. 

U školi se vodi računa da uvijek bude dovoljno sapuna , wc papira i papirnatih ručnika, a 
pogotovo sada kad je vrijeme viroza i gripe. Dotrajali dozatori za sapun će se odmah promijeniti. 
Također je sigurno da učenici neekonomično troše papir razbacuju ga po podu,   a sapun istaču iz 
dozatora u lavabo.  Skreće se pažnja da neki učenici dolaze neuredni i da se ne drži do  higijene, 
što smeta drugoj djeci, a pogotovo nakon sata Tjelesne i zdravstvene kulture djeca se oznoje i ne 
mijenjaju odjeću već istu koriste za idući sat, što naravno nije zdravo i higijenski. Učenicima i 
roditeljima skrenuta je pažnja na to. Na primjedbe nekih roditelja zašto se takvo upozorenje 
generalizira, a ne da se prozovu ti  učenici ravnateljica naglašava da to nije dopušteno radi zaštite 
dostojanstva djeteta, jedino se na samom može ukazati na to djetetu ili roditelju. 

2. Na pitanje o mogućnosti rada u jednoj smjeni, ravnateljica odgovara da u danim uvjetima to 
nije moguće, a pogotovo sada kad se nastava Tehničke kulture održava u učionici gdje se koriste 
strojevi i alati,a u navedenoj učionici je i nastava Fizike problem je s prostorom, a pogotovo ako 
iduće školske godine budu dva 5. razreda teško će se kvalitetno naći prostor da se sve odvija po 
propisu. 

Nemamo nikakve informacije o dogradnji škole ili izgradnji školske dvorane. Dakle, sve ostaje na 
obećanjima osnivača i Općine da će se naći sredstva za realizaciju  projekata. Mi, kao škola 
nemamo mogućnosti javiti se na natječaje, a i zemljišno-knjižno je prenijeto  pravo građenja na 
Općinu te je sada nositelj prava građenja školske dvorane Općina Petrovsko na rok od 12 godina 
(što Školski odbor i zna ). 

 

 

KLASA: 003-06/20-01/4 

URBROJ: 2140/03-380-23-19-3 

 

Voditelj Zapisnika:  

Marija Levak, s.r.                                                                               Predsjednica ŠO-a:  

                                                                                                              Tina Zorko, s.r. 

 

 

 


