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OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO 
VINKOVAČKA 1, ZAGREB 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-06/16-01/05 
URBROJ: 251-197-16-3 
Zagreb,  11.7.2016. godine 

 
PREGLED ODLUKA I ZAKLJUČAKA 

sa 37. redovne sjednice Školskog odbora Osnovne škole Voltino održane  11.7.2016. godine s 
početkom u 13,00 sati. 

 
Točka 9. dnevnog reda jednoglasno je izmjenjena i glasi „Investicijski radovi- sanacija parketa u 
dvoranama za TZK. 
  
Ad 1./ Verifikacija zapisnika sa 36.  sjednice  Školskog odbora 
 
Jednoglasno je donesen  sljedeći zaključak 
 
Prihvaća se  zapisnik s   36. sjednice  Školskog odbora  bez primjedbi u tekstu kako je 
sastavljen. 
 
Ad 2./ Prijedlog polugodišnjeg izvješća za razdoblje 1.-6. mjeseca 2016. godine 
 
Jednoglasno je donesena  sljedeća odluka 
 
Usvaja  se polugodišnje  financijsko izvješće za razdoblje od 1.-6. mjeseca 2016. godine. 

 
Ad.3/ Zakup prostora - prijedlog 
 
Jednoglasno je donesena sljedeća odluka 
 
Daje se u zakup dvorana OK Zagreb. Cijena zakupa je 76,00 kuna puni sat. Ugovor se 
sklapa  ne dulje od godinu dana a nakon dobivene suglasnosti GU za obrazovanje, kulturu 
i sport. 
  
Ad.4./ Prijedlog Pravilnika o kućnom redu 
 
Jednoglasno  je donesena  sljedeća odluka 

Donosi  se Pravilnik o kućnom redu. Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči škole i web 
stranici škole. 

 
Ad.5 / Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu 
 
Jednoglasno je donesena  sljedeća odluka 

 
Donosi se Pravilnik o zaštiti na radu. Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči škole. 
 
Ad.6 / Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara 
 
Jednoglasno je donesena sljedeća odluka 
 
Donosi se Pravilnik o zaštiti od požara. Pravilnik će se objaviti na oglasnoj ploči škole. 
 
Ad.7 / Realizacija Godišnjeg plana i programa rada škole i rezultati obrazovnog rada 
 
Jednoglasno je donesen sljedeći zaključak 
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Prima se na znanje izvješće o realizacija Godišnjeg plana i programa rada  škole i rezultati 
obrazovnog rada za šk. godinu 2015./2016. 
 
Ad. 8/ Izvješće o radu Školskog sportskog društva Voltino 
 
Jednoglasno je donesen sljedeći zaključak 
 
Usvaja se  Izvješće o radu ŠSD Voltino. 
 
Ad. 9/ Investicijski radovi-sanacija parketa u dvoranama  za TZK 
 
Nakon iznesenog jednoglasno je donesena sljedeća odluka  
 
Prihvaća se ponuda Stolarije GOOOD d.o.o. u iznosima navedenim u prijedlogu radi 
sanacije parketa u sportskim dvoranama. 
 
                  ZAMJENICA     PREDSJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA: 

         Gordana G. Dekanić 
 


