
Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

Zapisnik o radu 29. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 02.10.2018. godine (utorak) u 13,00 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 13,00 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača – predsjednik školskog odbora 
Mira Đukić Milašević  - član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda radnika 
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Ivana Glibota – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović - član osnivača 
Sanja Ilić – član osnivača 
 
Predsjednik Školskog odbora gosp. Zvonko Močić otvara sjednicu Školskog odbora i 
konstatira da je prisutan potreban broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.  
Nakon toga predlaže Dnevni red koji se nalazi uz poziv na sjednicu: 
 

1. Usvajanje zapisnika o radu 28. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o izvršavanju Godišnjeg plana i programa i kurikula za 2017./2018. godinu. 

(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof.) 
3. Donošenje Godišnjeg plana i programa za 2018./2019. godinu. (Izvjestitelj: ravnatelj 

Jasminko Šetka, prof.) 
4. Donošenje Školskog kurikula za 2018./2019. godinu. (Izvjestitelj: ravnatelj Jasminko 

Šetka, prof.) 
5. Donošenje odluke o oslobađanju plaćanja participacije za tri učenika. 
6. Razno 

 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 28. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 28. sjednice Školskog odbora. 
 
 
 
 
 
 



Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

AD 2. 
Ravnatelj izlaže kako je navedeno u Izvješću o izvršavanju Godišnjeg plana i programa i 
školskog kurikula za 2017./2018. godinu. Navedeno izvješće su dobili svi članovi Školskog 
odbora te se nalazi uz materijale za sjednicu.  
Ravnatelj zaključuje za je sve realizirano kako je planirano kroz godišnji plan i program te 
školski kurikul. Osobito istiće kako se Umjetnička škola u Labinu uključila u projekt 
međunarodne suradnje sa OMBŠ Novo Sarajevo. Naglašava kako je uspješno odrađen 
projekt „Matačićevi skladatelji“ te kako po prvi put u Omišu je održan Stručni  skup oboista 
Republike Hrvatske. Nadalje, organizirana je svečana dodjela svjedodžbi na kojoj je svaki 
učenik 6. Razreda dobio magnet sa logom naše škole kao trajnu uspomenu na glazbeno 
obrazovanje. 
 
Članovi Školskog odbora jednoglase donose: 
 

O D L U K U 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršavanju Godišnjeg plana i programa i Kurikula za 
2017./2018. godinu. 
 

 
 

AD 3. 
 

Ravnatelj izlaže kako je navedeno u Godišnjem planu i programu za 2018./2019. godinu. 
Članovi školskog odbora su uz poziv na sjednicu dobili Godišnji plan i program. 
 
Nakon ravnateljevog izlaganja članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 

ODLUKU 
 
Donosi se Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 
2018./2019. godinu.  
 

AD 4. 
 

Ravnatelj izlaže kako je navedeno u Školskom kurikulu za 2018./2019. godinu. Članovi 
školskog odbora su uz poziv na sjednicu dobili Školski kurikul za 2018./2019. godinu. 
Ravnatelj obavještava da nije siguran hoće li se tijekom ove nastavne godine održavati 
radionica za djecu sa poteškoćama u razvoju budući da Škola nije od Udruge „Prijatelji“ 
dobila informaciju o tome. 
Predsjednik školskog odbora predlaže da se pošalje pismeni upit Udruzi „Prijatelji“. 
 
Nakon ravnateljevog izlaganja članovi školskog odbora jednoglasno donose: 
 

ODLUKU 
 
Donosi se Školski kurikul Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2018./2019. 
godinu.  
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AD 5. 

 
Ravnatelj predlaže da se S. J. oslobodi od plaćanja participacije iz razloga što ponavlja 6. 
razred u cilju da se pripremi za srednju glazbenu školu. 
Nadalje, ravnatelj predlaže da djeca koja pohađaju početnički solfeggio i ujedno malu školu 
violine i flaute plaćaju samo 1 program budući da u Odluci o plaćanju participacije za 
2018./2019. godinu nisu obuhvaćeni ovakvi slučajevi.  
 
Školski odbor jednoglasno donosi: 
 

ODLUKU 
 
kojom se oslobađa plaćanja participacije učenica S. J. i kojom se oslobađa plaćanja 
participacije za početnički solfeggio učenicima koji ujedno pohađaju Malu školu violine i 
flaute. 
 

AD 6. 
 

Ravnatelj dijeli članovima Školskog odbora dopis koji namjerava uputiti Gradonačelniku 
Grada Omiša. Dopis se nalazi uz ovaj zapisnik. U dopisu ravnatelj istiće da škola ne raspolaže 
sa prostorom koji joj pripada po pravnoj osnovi te da u ovakvim prostornim uvjetima Škola 
ne može kvalitetno obavljati djelatnost glazbenog obrazovanja i realizirati  u potpunosti 
nastavni plan i program.  
Nakon kratke rasprave članovi školskog odbora donose 
 

ZAKLJUČAK 
 
Nedostatak prostora zbog porasta broja učenika stvara poteškoće u realiziranju nastavnog 
plana i programa te se svakako treba obavijestiti Gradonačelnika odnosno osnivača te 
zatražiti da se osigura prostor. Treba nadodati u dopisu broj učenika koji pohađaju školu jer 
je značajan porast u odnosu na prethodne godine. 
 
Završetak: 14,00 sati 
 
KLASA: 003-08/18-01/19 
URBROJ: 2155/1-12-18-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
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