
 

Škola za modu i dizajn 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 
KLASA: 003-06/19-01/11 
URBROJ: 251-106-03/1-19-3 
U Zagrebu, 17. prosinca 2019. godine 
 

I  Z  V  O  D 
 IZ  ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

ODRŽANE 17.12.2019. GODINE 
 
Sjednica je održana 25. studenog 2019. godine s početkom u 15,00 sati. 
 
Prisutni: O. Kolobarić, I. Stevanov, P. Šimić, B. Ferina, M. Grbić, S. Gamulin, A. Čerti 
 
Ostali nazočni: ravnateljica Maja Dadić Žeravica, voditeljica računovodstva Snježana 
Filipec, tajnik Igor Čaić 
                        
Zapisničar: Igor Čaić 
                                             
Na sjednici je utvrđen sljedeći : 

D N E V N I  R E D : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Financijskog plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i procjena za   

           2021. i 2022. godinu 

 

3. Donošenje Plana nabave za 2020. godinu  

4. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanja povjerljive osobe 

5. Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu prostora 

6. Davanje prethodne suglasnosti za prestanak radnog odnosa 

7. Izmjena Godišnjeg odgojno-obrazovnog plana i programa rada za šk. god.  

           2019./2020. 

 

8. Pitanja, prijedlozi i informacije 

 

Školski odbor je donio sljedeće 

O  D  L  U  K  E 

 

1. Usvojen je zapisnik sa 34. sjednice Školskog odbora. 

 

2. Donosi se Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i procjena za 

2021. i 2022. godinu. 

 



 

Financijski plan prihoda i rashoda za 2020. godinu i procjena za 2021. i 2022. 

se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

3. Donosi se Plan nabave za 2020. godinu. 

 

Plan nabave za 2020. godinu se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

4. Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanja povjerljive osobe. 

 

5. Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o davanju na privremeno korištenje 

školskog prostora sa Košarkaškim klubom Zrinjevac 1937, nakon zaprimanja 

suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje. 

 

6. Daje se suglasnost za sklapanje sporazumnog raskida ugovora o radu sa 

djelatnicom Anitom Kern sa danom 15.12.2019. godine. 

 

7. Donosi se izmjena Godišnjeg odgojno-obrazovnog plana i programa rada 

Škole za modu i dizajn za šk. god. 2019./2020.: 

 

- skraćivanje zimskog odmora učenika koji bi trajao od 23. prosinca 2019. 

godine do 6. siječnja 2020. godine (početak nastave 07. siječnja 2020. godine) 

 

- subota 11. siječnja 2020. godine je nastavni dan  

 

- skraćivanje proljetnog odmora učenika koji bi trajao od 10. travnja 2020. 

godine do 13. travnja 2020. godine (početak nastave 14. travnja 2020. godine) 

 

- subota 18. travnja 2020. godine je nastavni dan  

 

- subota 09. svibnja 2020. godine je nastavni dan  

 

- produženje nastavne godine: 

- za nezavršne razrede završetak nastave je 19. lipnja 2020. godine 

- za završne razrede završetak nastave je 28. svibnja 2020. godine 

 
 

 
 
Sjednica je završena u 16:30 sati. 

 
 

Zapisničar:                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 
Igor Čaić, mag. iur.                                                            Olga Kolobarić, dipl. ing. 

 


