
Izvod iz zapisnika sa sedme sjednice Školskog odbora OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor koja je održana 

19.12.2017. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama škole. 

Na sjednici su bili prisutni članovi Školskog odbora Štefica Hendija, Manuela Prlić, Doroteja Mendek, 

Renata Mojčec, Tanja Šuti i Smiljana Krajnik, ravnatelj škole Krešimir Krivdić i tajnica-računovotkinja 

škole Barica Šeremet. 

Odsutni: Mirela Behin, opravdano 

Prisustvom šest članova Školskog odbora sjednica ima kvorum i može se održati. 

1. Prijedlog dnevnog reda 

2. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO 

3. Pristigle molbe na raspisani natječaj za radno mjesto voditelja predškole 

4. Financijski plan za razdoblje 2018.-2020. 

5. Razno 

Ad.1. Na  prijedlog dnevnog reda javio se ravnatelj škole te predlaže da se umjesto točke 5. razno 

stavi  točka tekst i raspisivanje natječaja za učitelja/icu njemačkog jezika i povijesti, a točka 5. postat 

će točka 6. Novi dnevni red je sljedeći: 

1. Prijedlog dnevnog reda 

2. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO 

3. Pristigle molbe na raspisani natječaj za radno mjesto voditelja predškole 

4. Financijski plan za razdoblje 2018.-2020. 

5. Tekst natječaja i raspisivanje natječaja za učitelja/icu povijesti i njemačkog jezika 

6. Razno 

Školski odbor s novim prijedlogom dnevnog reda slaže se, jednoglasno prihvaćen dnevni red. 

Ad.1. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO pročitan je i nije bilo primjedbe te ga članovi ŠO 

jednoglasno prihvaćaju. 

Ad.3. Na raspisani natječaj u roku stigle su dvije molbe  za sljedeće radno mjesto: 

- Za radno mjesto voditelja predškole, određeno vrijeme do 31.5.2018., 20 sati tjedno 

* Suzana Matejaš iz Lobora, magistra ranog i predškolskog odgojai obrazovanja 

* Ana Bartolec iz Lepoglave, diplomirani učitelj. 

Ravnatelj je obrazložilo pristigle molbe te predlaže Suzanu Matejaš, za radno mjesto voditelja 

predškole, 20 sati tjedno, na određeno vrijeme do 31.5.2018. Ravnatelj traži od ŠO prethodnu 

suglasnost za zapošljavanje voditelja predškole. ŠO potvrđuje ravnateljev prijedlog jednoglasno te mu 

daje prethodnu suglasnost. 

Ad.4. S Financijskim planom za razdoblje od 2018.-2020. g. Školski odbor upoznala je računovotkinja 

škole. Na Financijski plan nije bilo primjedbi ta ga Školski odbor prihvaća jednoglasno. 

Ad.5. Tekst natječaja i raspisivanje natječaja za učitelja/icu povijesti i njemačkog jezika 

          Učiteljica povijesti Maja Novak koja u našoj školi radi 1 sat tjedno, 5 sati u nastavi, trenutno 

koristi bolovanje (komplikacije u trudnoći) te je potrebno raspisati natječaj za to radno mjesto. 

Učiteljica Paula Hutinski koja je radila u matičnoj školi  njemački jezik, preraspodjelom unutar škole, 

radi u PŠ Petrova Gora na radnom mjestu učiteljice razredne nastave. Njezinim odlaskom ostalo je 



upražnjeno radno mjesto učiteljice njemačkog jezika 14 sati tjedno  te je potrebno raspisati natječaj. 

Tekst natječaja: 

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA, LOBOR 
TRG SVETE ANE 28, 49253 LOBOR 

 

KLASA: 112-03/17-01/236 

URBROJ: 2211/05-380-18/236 

Lobor,  20. prosinca 2017. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 86/12.,94/13.152/14.,/7/17.) OŠ Franje 

Horvata Kiša, Lobor dana 20. prosinca 2017. godine raspisuje 

N A T J E Č A J  

za sljedeća radna mjesta: 

 Učitelj/ica povijesti, 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme, 1 sat tjedno do 

povratka radnice ( komplikacije u trudnoći i roditeljski dopust) 

 Učitelj/ica njemačkog jezika, 1 izvršitelj, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati 

tjedno. 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine – 

pročišćeni tekst broj 126/12. , 94/13. i 152/14.,7/17). 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:   

- životopis, kopiju diplome, kopiju domovnice i rodnog lista, potvrdu o stažu iz matične 

evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije 

od šest mjeseci. 

Kandidirati se mogu osobe oba spola. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva. 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Škole:  

Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati. 

Ad.6. Izvješće o poslovanju sportske dvorane za razdoblje od rujna do studenog 2017. podnijela je 

računovotkinja škole s cijelom analizom uplate i troškova. Škola je ostvarila prihod od najma SD u 

iznosu od 10.377,28 kn što će se upotrijebiti za nabavu sportske opreme (lopte, dresovi, koluti, mali 

golovi, vijače i sl.) 



Škola je od Županije dobila 18.000,00 kn kao pomoć pri kupnji parno konvekcijske pećnice. Školi je 

također potrebna i perilica posuđa pa će Škola dio sredstava doložiti od materijalnih troškova i prihoda 

od najma SD. U planu  je izmjena prozora u PŠ Petrova Gora na barem jednoj učionici 

Članica ŠO Smiljana Krajnik postavila je pitanje izvođenja igraonice. Ravnatelj je podnio izvješće o 

dosad učinjenom, predan je program rada igraonice na verifikaciju u Ministarstvo, ali do sada pismeni 

odgovor nije dobio. Prema telefonskom razgovoru načelnice Općine Ljubice Jembrih i gđe, Marije 

Ivanković u MZOS-a odlučeno je da će Udruga sveta Ana podnijeti zahtjev za verifikaciju programa 

održavanja igraonice, a Škola će dati prostor na korištenje uz naknadu. 

Smiljana Krajnik je komentirala sportska natjecanja (rukomet dječaci) da djeca koja  su sudjelovala na 

natjecanju iz rukometa nisu dobila dovoljno hrane i pića pa moli ravnatelja da obavijesti o tome 

organizatore. 

 

  

 

 RAVNATELJ: 

                                                                              Krešimir Krivdić 

 

 

Sjednica završena u19,20 stranicom broj 3. 

 

Zapisničar: Barica Šeremet  

 

 


