
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT  

Cavtat, 3. rujna 2020. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

s 1. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane virtualno 3. rujna 2020. g. u 

11.00 sati putem usluge Zoom. 

 

Sudjelovali: M. C., S. D., I. K., M. M., P. T.  

Nisu sudjelovali: A. K., B. O. 

Članovi koji nisu sudjelovali na sjednici opravdali su svoju izočnost. 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne  sjednice školskog odbora 

2. Postupci javne nabave udžbenika i rasvjeta u školskoj sportskoj dvorani 

3. Organiziranje početka rada u šk. god. 2020./21. u promijenjenim uvjetima u skladu s 

mjerama za sprječavanje COVID-19 

4. Ugovor o najmu stana u PŠ Močići, Ugovor o ustupanju poslovnog prostora na 

korištenje bez naknade (domareva kuća), Ugovor o ustupanju školske sportske 

dvorane na korištenje bez naknade 

5. Ostalo   

 

Ad.1)  Zaključak: Članovi Školskog odbora usvojili su zapisnik s prethodne sjednice.  

 

Ad.2) Zaključak: U postupku javne nabave udžbenika za učenike od 1. do 8. razreda 

Osnovne škole Cavtat za školsku godinu 2020./21 kao najpovoljniji ponuditelj 

odabran je Udžbenik.hr d.o.o. Kao najpovoljnija ponuda u postupku nabave radnih 

materijala odabrana je ponuda IT USLUGE d.o.o. za informatičke usluge. Članovi 

Školskog odbora obaviješteni su o postupku uređenja rasvjete u školskoj sportskoj 

dvorani koje je obavljeno tijekom drugog polugodišta 2019./20. školske godine, a 

radove je obavila tvrtka Electric d.o.o. 

 

Ad.3) Zaključak: U provođenju novih organizacijskih mjera u skladu s uputama o 

sprječavanju epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i 

Ministarstva znanosti i obrazovanja ravnateljica je dobila jednoglasnu podršku 

Školskog odbora:  

- u matičnoj školi rad je organiziran u dvije smjene  

- a u područnim školama u jednoj smjeni  

- 7. razredi prate nastavu po mješovitom modelu  



- u treće razrede postavit će se pleksiglas (kao i u učionici 4. r. PŠ Čilipi)  

- zaposlili smo dvije spremačice na određeno vrijeme zbog pojačane potrebe o 

čišćenju i održavanju higijene prostora što je omogućilo Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja  

- zaposlenici su obaviješteni da prije povratka na posao nakon višednevne odsutnosti 

zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga, potpisuju obrazac 

Izjave o upućenosti na epidemiološke indikacije za indikacije asimptomatskih 

osoba. 

 

Ad.4)  Zaključak: Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom ravnateljice za 

            produljenjem Ugovora o najmu stana u PŠ Močići s učiteljicom Anom Ćapin, kao i s 

s prijedlogom ravnateljice da se prihvati zamolba Dječjeg vrtića Konavle za 

produljenjem Ugovora o ustupanju poslovnog prostora na korištenje bez naknade 

(domareva kuća) i sklapanjem Ugovora o ustupanju školske sportske dvorane na 

korištenje bez naknade za provođenje „Sportskog programa integriranog u redoviti 

cjelodnevni program Dječjeg vrtića Konavle“. 

 

Ad.5)  Predsjednica Školskog odbora i ravnateljica uvažile su primjedbu gosp. M. C. 

da u skladu sa Statutom OŠ Cavtat, sjednice Školskog odbora vodi predsjednik 

Školskog odbora.   

 

 

Zapisničar :                                                                    Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje     Perica Tomšić 

 

 


