
Škola za modu i dizajn 
Prilaz baruna Filipovića 30. 
Zagreb 
 
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA  
sa 13. sjednice Nastavničkog vijeća održane, 15.siječnja 2021.u 10.30sati putem aplikacije ZOOM 
 
Sadržaj rada: 

1. Verifikacija zapisnika; 
2. Protokol ponašanja za vrijeme i nakon potresa za Školu za modu i dizajn; 
3. Osvrt na razrednu statistiku nakon prvog polugodišta; 
4. Organizacija nastave od 18.siječnja 2021.; 
5. Zamolba; 
6. Redovite obavijesti. 

 
Ad 1. Nastavničko vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne Sjednice. 
 
Ad 2. Ravnateljica, M. Dadić Žeravica, informirala je Nastavničko vijeće i ostale djelatnike Škole koji su 
prisustvovali Sjednici NV o poduzetim mjerama nakon potresa od 29.prosinca 2020.na saniranju štete u 
zgradi škole te pročitala i pojasnila segmente - Uputa ponašanja za vrijeme i nakon potresa -  kojeg je 
izradila  Zaštita Kralj d.o.o. za potrebe Škole za modu i dizajn. U srijedu, 13.siječnja 2021. svi djelatnici 
Škole sudjelovali su u predavanju - Evakuacija i potres -  video pozivom putem aplikacije ZOOM koje je 
održalo Učilište Kralj Također je naglasila da će u ponedjeljak, 18.siječnja 2021. u 11.15 biti održana 
vježba evakuacije za učenike, nastavnike i djelatnike Škole koji će u to vrijeme biti u školi. U školi će 
crvenim krugovima biti označena područja od kojih se treba pomaknuti u slučaju potresa (prozori, panoi, 
ormari, slike itd.)  a zelenim krugovima područja na koja se preporuča biti do završetka potresa i izlaska 
iz zgrade ili dvorišnih prostorija. 
 
Ad 3. I.Sokić, pedagoginja, kratkim osvrtom na održane sjednice RV informirala je Nastavničko vijeće o 
broju izostanaka s nastave, odgojnim mjerama i suradnji s roditeljima učenika. 
 
Ad 4. Od 18. siječnja 2021. nastava će biti organizirana na daljinu po modulu C za učenike prvih, drugih i 
trećih razreda a za učenike četvrtih razreda, maturante, u školi po modulu A, prema odluci Gradskog 
ureda za obrazovanje grada Zagreba od 14.siječnja 2021. 
 
Ad 5. Nastavničko vijeće jednoglasno je prihvatilo i pozitivno riješilo zamolbu učenice s potresom 
razrušenog područja, za upis u 3.razred za zanimanje modni tehničar.  
 
Ad 6. Zbog sanacije nakon zadnjeg potresa koja završava u nedjelju, nastava za učenike četvrtih razreda 
će se odvijati u učionicama u prizemlju Škole. 
 
Zagreb, 18. siječnja 2021. 
 
Zapisničarka:                                                                                                            Ravnateljica: 
G.Čegec 


