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S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

s 11. sjednice Školskog odbora održane dana 18. listopada 2021. godine u 12:30 sati 

 

Predsjednica Školskog odbora, Deana Kačanić Vrdoljak utvrdila je da na sjednici pristuno šest (6) 

članova Školskog odbora. Sjednici Školskog odbora prisustvuju : radnički vijećnik, tajnica Škole i v.d. 

ravnateljica. 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda 

2. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice ŠO  

3. Postupanje po Rješenju inspekcijskog nadzora Ministarstva znanosti i obrazovanja – Područna 

služba prosvjetne inspekcije Split  

4. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad 1) 

Usvaja se zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora održane 11. listopada 2021. godine.“ 

 

Ad 2)  

Predsjednica ŠO otvorila je sljedeću točku dnevnog reda koja je već bila na raspravi na prethodnoj 

sjednici ŠO na kojoj je tajnica Škole bila odsutna, a članovi ŠO imali su nedoumice i nejasnoće i nisu 

donijeli zaključak o utvrđenom stavu ŠO. Tajnica je izložila kako protiv Rješenja inspekcijskog nadzora 

se može izjaviti žalba Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Žalbu može izjaviti ravnatelj Škole kao 

odgovorna osoba ustanove i radnice kojima je rješenjem zabranjen rad. Žalba odgađa izvršenje rješenja, 

osim kad se radi o poduzimanju hitnih mjera koje se ne mogu odgađati što ovdje nije slučaj. Rješenje 

doneseno u upravnom postupku izvršava se nakon što postane izvršno. Prvostupanjsko rješenje postaje 

izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije 

dopuštena, dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim 

se žalba odbacuje ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o 

obustavi postupka u povodu žalbe. Drugostupanjsko rješenje kojim se rješava upravna stvar postaje 

izvršno dostavom stranci. Kad je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti 

u ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka.  

Rok za podnošenje žalbe na navedeno Rješenje traje do dana 19. listopada 2021. godine. Ako je žalba 

izjavljena odgađa se izvršnost Rješenja, a dok se ne zaprimi drugostupanjsko rješenje ne smiju se 

poduzimati nikakve radnje od strane poslodavca glede radno-pravnog statusa radnica. Tijekom rasprave 

razvidno je da članovi ŠO imaju stajalište protiv izjavljivanja žalbe od strane Škole na navedeno 



Rješenje. Predsjednica ŠO daje na glasovanje o stajalištu ŠO za podnošenje žalbe, 5 članova ŠO je protiv 

izjavljivanja žalbe a jedan član ŠO se izuzeo. 

 

Ad 3)  

Predsjednica ŠO pozvala je sve nazočne na dodatnu raspravu i prijedloge u okviru točke „razno“.  

v.d. ravnateljica upoznala je nazočne o organizaciji i berbi maslina u školskom masliniku u koju će biti 

uključeni učenici, učitelji i svi ostali.  

Sjednica je zaključena u 13:20 sati. 

 

Predsjednica Školskog odbora:                                                                                                                      

Deana Vrdoljak Kačanić, v.r 

 

 

 

 


