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Zapisnik o radu 25. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 22.02.2018. godine (četvrtak) u 13,30 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 13,30 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 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović, član osnivača 
Sanja Ilić, član osnivača 
Ivana Glibota, član iz reda učitelja 
 
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 24. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće predsjedavatelja o razrješenju člana školskog odbora iz reda roditelja 
3. Izvješće predsjedavatelja o novoimenovanom članu školskog odbora iz reda roditelja 
4. Verificiranje mandata novoimenovanog člana Školskog odbora 
5. Izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora 
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Osnovne glazbene škole 

„Lovro pl. Matačić“ Omiš 
7. Razno 

 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 24. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 24. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Predsjednik školskog odbora izvještava da je gđa Milena Popović zatražila razrješenje iz 
članstva u školskom odboru te  je na sjednici Vijeća roditelja 7. veljače 2018. godine gđa 
razrješena temeljem odluke KLASA: 003-08/18-04/29, URBROJ: 2155/1-12-18-3.  
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AD 3. 

Predsjednik nadalje izvještava da je na istoj sjednici Vijeća roditelja izabran novi član 
školskog odbora iz reda roditelja. Izabrana je gđa Paula Tomas kako je navedeno u Odluci o 
imenovanju člana školskog odbora KLASA: 003-08/18-04/29, URBROJ: 2155/1-12-18-4. 
 
 

AD 4. 
Predsjednik provjerava identitet novoimenovnog član školskog odbora i utvrđuje da su 
podatci isti kao u aktu o imenovanju. 
 
 

AD 5. 
Predsjednik izvještava da je gđa Milena Popović bila zamjenica predsjednika te da treba 
pristupiti izboru novog zamjenika predsjednika školskog odbora. 
Gđa  Vanda Ferić i  gđa Mira Đikuć-Milašević ističu kandidaturu za zamjenicu predsjednika o 
čemu članovi glasuju javno ZA ili PROTIV. 
ZA kandidatkinju Miru-Đukić Milašević glasovalo je 4 člana. 
Školski odbor donosi sljedeću  
 

ODLUKU 
 
Za zamjenicu predsjednika Školskog odbora izabrana je Mira Đukić-Milašević. 
 

AD 6. 
Tajnica izvještava da je prosvjetni inspektor dana 31.01.2018. godine obavio planski nadzor 
te je utvrdio da članak 24. Pravilnika o radu treba uskladiti sa člankom 105. Zakona o odgoju i 
obrazovanju. Naime, člankom 24. Pravilnika o radu propisano je da ravnatelj može provjeriti 
radne i stručne sposobnosti osobe koa traži zaposlenje. Prosvjetna inspekcija ističe da Zakon 
o odgoju i obrazovanju propisuje opće i posebne uvjete za zapošlavanje te da svatko 
dodatno provjeravanje nije sukladno sa navedenim zakonom. Stoga je potrebno donijeti 
Odluku kojom se briše gore navedeni članak. 
 
Članovi školskog odbora žele istaknuti da nemogućnost provjeravanja radnih sposobnosti 
radnika koji traže zaposlenje podložno je lošem kadroviranju. Gđa Vanda Ferić nadodaje da 
posjedovanje odgovarajuće diplome kao poseban uvjet za zaposlenje nije uvijek dokaz o 
radnoj sposobnosti.  
 
Nakon kratke rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o izmjenama i 
dopunama pravilnika o radu KLASA: 003-05/18-01/2, URBROJ: 2155/1-12-18-1. 
 

AD 7. 
 
Ravnatelj izvještava da su održana 2 koncerta za Dane škole koji su isključivo financirani od 
strane donatora. 
Nadalje, ravnatelj obavještava da će Škola imati novitet, a to je Festival solfeggia.  Ističe da je 
to ideja  profesorice Vande Ferić koja će ujedno biti i organizator. 
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Ravnatelj obavještava da se od 5 komornih sastava 4 plasiralo na državno natjecanje, te da je 
od 5 učenika na regionalno natjecanje troje se plasiralo na državno natjecanje. 
 
Ravnatelj izvještava da će temeljem školskog kurikula organizirati izlete za 3., 4., 5. i 6. 
razred. 
3. razred ide u posjet muzeju u Sinju i glazbenoj školi u Sinju 
4. razred ide u posjet morskim orguljama u Zadru i glazbenoj školi 
5. razred ide u posjet srednjoj glazbenoj školi u Makarskoj 
6. razred će možda u Zagreb posjetu Muzičkoj akademiji. 
 
Ravatelj izvještava i pokazuje nacrte galerije. Obavještava da će HEP promijeniti prozore na 
zapadni dio zgrade. 
Predsjednik Školskog odbora i gđa Vanda Ferić ističu kako bi bilo korisno odraditi 
rekapitulaciju ulaganja u prostor i u instrumente. Ravnatelj se slaže te će navedenu 
rekapitulaciju prezentirati na slijedećoj sjednici Školskog odbora. 
 
Za Dan Grad Omiša održat će se tradicionalni svečani koncert sa učenicima i učiteljima OMBŠ 
Sarajevo. Dirigent će biti Josip Nalis.  
 
 
Nema daljnjih prijedloga. 
Završetak: 14,20 sati 
 
KLASA: 003-08/18-01/56 
URBROJ: 2155/1-12-18-2 
 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 

 

 

 




