REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Ferdinandovac
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
Zapisnik
s 39. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održane u zbornici škole
dana 30. siječnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati.
Prisutni: Lidija Levačić Mesarov, Krešimir Šadek, Nada Lukić, Zdravka Hrvoić – članovi
školskog odbora
Dejan Jalžabetić – računovođa,
Slavko Kenđelić, ravnatelj
Odsutni: Vjekoslav Maletić, Manuela Turčić i Valentina Bedeković koji su opravdali svoj
izostanak.
Sjednicom predsjedava Lidija Levačić Mesarov, predsjednica školskog odbora.
Lidija Levačić Mesarov pozdravila je prisutne, utvrdila da postoji kvorum te predlaže
Dnevni red:
1. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća za 2016. godinu
2. Različito
Predsjednica školskog odbora utvrđuje da su članovi u materijalima primili zapisnik s 38.
sjednice te pita prisutne imaju li primjedbi na zapisnik. Članovi se izjašnjavaju da nemaju
primjedbi te je zapisnik s 38. sjednice prihvaćen jednoglasno s 4 glasa „ZA“.
Točka 1.

.
Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća za 2016. godinu
Računovođa Dejan Jalžabetić iznio je Financijski izvještaj za 2017. godinu.
Članovi školskog odbora nisu imali primjedbi te je po provedenom glasovanju jednoglasno sa
4 glasa „ZA“ donesena
Odluka
Prihvaća se i donosi Financijski izvještaj Osnovne škole Ferdinandovac za 2016. godinu.
Točka 2.
Različito
Ravnatelj je informirao ŠO o situaciji vezanoj uz novu cijenu prehrane u školskoj kuhinji,
nakon što Općina Ferdinandovac više ne sufinancira obrok. Javljaju se roditelji jer ih je
iznenadilo povećanje cijene. Ravnatelj je predložio način kako bi se moglo pomoći
roditeljima. Ako s Vladinim Povjerenikom u Općini Ferdinandovac ne bi dogovorio
sufinanciranje prehrane, predlaže da se od ožujka do lipnja utvrdi cijena kuhinje tri kune za
učenike s područja Općine Ferdinandovac i dvije kune za polaznike s područja Općine Novo
Virje jer za njih sufinancira Općina jednu kunu po obroku. Trošak bi se financirao iz ostatka
sredstava kuhinje iz ranijeg razdoblja. Ako bi pak i Općina Ferdinandovac sufinancirala jednu
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kunu po obroku, cijena bi za sve polaznike bila tri kune. Konačna odluka donijet će se na
idućoj sjednici ŠO.
Ravnatelj daje i informaciju o problematici vezanoj uz iznajmljivanje školske dvorane. S
obzirom da Osnivač nije dao suglasnost da se dvorana daje na korištenje za jednu kunu, već bi
trebalo plaćati propisanu najamninu, došlo je do nezadovoljstva roditelja učenica koje
treniraju u okviru RK Graničar iz Đurđevca, u školskoj dvorani, naročito poslije saznanja da
se neke dvorane u Županiji koriste uz naknadu od jedne kune mjesečno. Ravnatelj predlaže da
će razgovarati s mjerodavnima u Županiji kako bi odobrili povoljnije korištenje dvorane za
polaznike naše škole koji treniraju u klubovima.
Sjednica školskog odbora dovršena je u 13:00 sati.
KLASA: 003-06/17-01/01
URBROJ: 2137-40-17-3
Ferdinandovac, 30.01.2017.
Zapisničar:
Krešimir Šadek

Predsjednica školskog odbora:
Lidija Levačić Mesarov
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