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REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC 

 

KLASA: 007-04/22-01/02 

URBROJ: 2125/37-04-22-04 

Otočac, 14. travnja 2022. 

 

 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

s 19. sjednice Školskog odbora Srednje škole Otočac održane 14. travnja 2022. godine 

s početkom u 10:00 sati u prostoru Srednje škole Otočac, Ćirila i Metoda br. 2 

 

Nazočni članovi: Vlatka Gašparović, Maja Pezelj Mandarić, Damir Rogić, Renata Hodak, Vera 

Atalić, Katarina Ostović Cvitković 

 

Opravdano izostali: Štefica Bunjevčević 

Nazočno je 6 članova. 

 

Ostali nazočni: Adela Rukavina - ravnateljica Škole, Slavica Glumičić – voditeljica računovodstva 

 

Zapisničarka: Snježana Oršanić 

 

Predsjednica Školskog odbora, gospođa Maja Pezelj Mandarić, pozdravlja prisutne te utvrđuje da je 

na sjednici prisutno 6 članova Školskog odbora. 

Predsjednica Školskog odbora predlaže sljedeći 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje Prijedloga Odluke o otpisu i isknjižavanju potraživanja sa stanjem na 31. 

prosinca 2021. godine te donošenje odluke o istom 

3. Razmatranje zamolbe TAE KWON DO KLUBA „GACKA“ Otočac te donošenje odluke 

o istom 

4. Možebitno 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
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Ad 1. O Zapisniku s 18. sjednice Školskog odbora odlučivat će se na sljedećoj sjednici. 

 

Ad 2. Školski odbor s jednim glasom protiv (D. Rogić) i  pet glasova za prihvaća prijedlog gospođe 

Renate Hodak da se donošenje odluke o  Prijedlogu Odluke o otpisu i isknjižavanju potraživanja sa 

stanjem na dan 31. prosinca 2021.  nadopuni traženim podatcima te da se donošenje odluke prebaci 

na sljedeću sjednicu Školskog odbora. 

 

Ad 3. Školski odbor jednoglasno prihvaća zamolbu TAE KWON DO KLUBA „GACKA“ Otočac 

za korištenje sportske dvorane 6. i 7. svibnja 2022. godine za održavanje Taekwondo turnira 

„GACA OPEN 2022.“   

 

Ad 4. Predsjednica Školskog odbora otvara raspravu. 

Gospođa Katarina Ostović Cvitković pita je li se  razmotrio njezin prijedlog da se neke kraće 

sjednice održe u obliku e-sjednice. Ravnateljica napominje da je provjerila i da Statut škole unutar 

kojeg je sadržan i rad Školskog odbora ne dopušta održavanje e-sjednica. Gospođa Renata Hodak 

predlaže da se razmisli o promjeni Statuta kako bi se uvele promjene vezane uz mogućnost 

održavanja e-sjednica. Ravnateljica napominje da je procedura izmjene Statuta prevelika da bi se 

išlo u izmjene samo radi uvođenja mogućnosti održavanja e-sjednica Školskog odbora. Ravnateljica 

smatra da nije hitno da bi se ulazilo u takvu proceduru, a Statut je mijenjan prije nekoliko mjeseci. 

Gospođa Renata Hodak napominje da nije hitno, ali predlaže da se ipak naprave promjene. 

Predsjednica Školskog odbora napominje da se sjednice ne održavaju toliko često da se Školski 

odbor ne bi mogao sastati uživo. Također napominje da se sjednice organiziraju kako bi svi mogli 

prisustvovati iako se je jako teško prilagoditi članici Školskog odbora iz Vijeća roditelja. 

Ravnateljica članove Školskog odbora informira o tome da je Obrazovanje odraslih u postupku 

dobivanja suglasnosti za osposobljavanje njegovatelja i knjigovođa. Tajnica je iz Ministarstva 

primila poziv da bi suglasnost trebala biti poslana uskoro. 

Ravnateljica također upoznaje članove Školskog odbora da je profesorica Snježana Jovanić u 

suradnji s učenicima 2. gimnazije radila na monografiji. Prikupljeni su vrijedni podatci o Gradu 

Otočcu. Učenici su istražili povijest svih zaštićenih građevina u Gradu. Škola je od donacija 

prikupila sredstva za tiskanje 100 primjeraka knjige. Dio sredstava je zatražen i od Ministarstva 

kulture te se čeka njihov odgovor. 

Ravnateljica napominje da je Škola i u projektu kojim se provodi istraživanje o utjecaju pandemije 

na učenike. Pokazalo se da je pandemija dosta loše utjecala na učenike. 

Gospođu Renatu Hodak zanima je li se što poduzimalo po pitanju otvaranja novih programa. 

Ravnateljica napominje da će se otvaranje novih programa zatražiti tek kada Ministarstvo pošalje 

odobrenje da se pošalju zahtjevi za otvaranjem novih programa. Gospođa Renata Hodak predlaže da 

se naprave sve pripremne radnje tako da budemo spremni kada Ministarstvo odobri slanje zahtjeva 

za nove programe. Ravnateljica napominje da će se poduzeti potrebne pripremne radnje za 

podnošenje zahtjeva za otvaranje novih zanimanja. 

Ravnateljica je u ime Škole Školskom odboru i njihovim obiteljima  zaželjela sretan  Uskrs. 

Kako više nije bilo rasprave, predsjednica Školskog odbora završava sjednicu. 

 

Završeno u 10:45 sati. 
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Zapisničarka                Predsjednica Školskog odbora 

 

Snježana Oršanić, oec.                                                      Maja Pezelj Mandarić, dipl. oec. 

 


