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SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/15-01/08 
URBROJ: 2190-05-01-15-01 
 
U Visu, 09. ožujka 2015. godine 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 22. sjednice Školskog odbora 

održane 09. siječnja 2015. godine u 17:00 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Ivana Roki, Josipa Poduje, Emilijana Jončić, Sani Vidović, Silvija Bajsić Batinić, Mireja 
Krstulović-Jelić, Lucia Bulajić i Tončica Poduje Vojković –ravnateljica   
Izočni: Diana Kukoč 
Zapisničarka: Anita Lisičić 
 

Ivana Roki – predsjednica Školskog odbora pozdravila je nazočne i utvrdila da je na sjednici  
nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predložen je 
 

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

 
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Usvajanje financijskog izvješća za 2014. godinu 
3. Usvajanje Plana nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu 
4. Izvješće ravnateljice o radu škole 
5. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad 1./ 
Zapisnik sa dvadeset prve sjednice je uz poziv za Školski odbor dostavljen svim članovima te 

su upoznati s istim.  
Budući nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen javnim glasanjem dizanjem ruku. 
 

Ad 2./  
Ivana Roki dala je riječ računovotkinji Luciji Bulajić koja je nazočne izvijestila o 

financijskom izvješću za 2014. godinu. Istakla je da se škola financira iz tri izvora i to: prihodi od 
državnog proračuna, prihodi od Splitsko-dalmatinske županije (županijski proračun) i ostali prihodi. 

Prihodi iz državnog proračuna obuhvaćaju bruto plaće i ostala materijalna primanja djelatnika 
i ukupno iznose 3.220.033,50 kn. Ukupni rashod sa navedenog izvora financiranja iznosi 3.220.033,50 
kn, iz čega proizlazi da su navedena sredstva u cijelosti utrošena.  

Ukupni prihodi iz Splitsko-dalmatinske županije (županijski proračun) iznose 445.375,15 kn i 
ukupni rashodi također iznose 445.375,15 kn.  

Ukupni iznos ostalih prihoda je 24.033,25 kn, a ukupni iznos iz ostalih rashoda je 39.124,51 
kn. Manjak prihoda iz ostalih sredstava u iznosu od 15.091,26 kn podmiren je iz prenesenog viška 
prihoda prijašnjih godina. 

Nazočni članovi jednoglasno su usvojili financijsko izvješće za 2014. godinu. 
 
Ad 3./  

Ivana Roki dala je riječ računovotkinji Luciji Bulajić koja je nazočne izvijestila da je u 
suradnji s ravnateljicom donešen Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu, te se daje 
Školskom odboru na usvajanje. 



 2

Nazočni članovi jednoglasno su usvojili Plan nabave roba, usluga i radova za 2015. godinu. 
 
Ad 4./ 

Ivana Roki dala je riječ ravnateljici koja je nazočnima podnijela izvješće o radu škole. Istakla 
je da se od 24. listopada 2014. godine (od početka njenog mandata) u školu upisalo četiri učenika, a 
jedan učenik se ispisao. 20. listopada 2014. godine predstavnici Ministarstva obrane održali su 
predavanje za učenike za upis u vojnu školu; 05. prosinca 2014. godine obilježena je 50. godišnjica 
zgrade osnovne škole kojoj je nazočio ministar Vedran Mornar, otvorena je izložba „Viške škule“, te 
su učenici ugostiteljske struke pripremili domjenak za uzvanike; 06. prosinca 2014. godine održana je 
Bakalarijada i naši učenici su osvojili 1. mjesto u kategoriji zamjenskog bakalara, a 3. mjesto u 
kategoriji priprave bakalara; 07. siječnja 2015. godine učenici ugostiteljske struke su pripremili 
domjenak povodom otvaranja dječjeg vrtića; 13. veljače 2015. godine Škola je organizirala Dan 
otvorenih vrata na kojoj su bili pozvani osmaši osnovnih škola, te su priređene različite radionice: 
pripremanje pizza, palačinki, koktela, izrada nakita, kemijski pokusi, erasmus+, te razgovori s 
nastavnicima i stručnim suradnicima, 17. veljače 2015. godine obilježen je pokladni utorak; za udrugu 
„Svima“ učenici su priredili domjenak. Ukupno su održana četiri roditeljska sastanka. Škola je 
prijavljena u projekt e-škola, te će projekt započeti početkom školske godine ili za godinu dana. U 
tijeku su županijska natjecanja na kojim sudjeluju učenici škole i to: kemija, matematika, povijest, 
hrvatski jezik, engleski jezik, te gastro natjecanje. Budući su neka od županijskih natjecanja još u 
tijeku, za sada je poznato da se ide na državno natjecanje u gastro natjecanju. Što se tiče upisa, u 
dogovoru s ministrom smanjit će se upisne kvote, tako da će se ponuditi osam upisnih mjesta po 
odjeljenju. 
 
Ad 5./   

Ivana Roki je istakla da je na sedamnaestoj sjednici Školskog odbora donesen Poslovnik o 
radu školskog sportskog društva, te su u članku 3. navedene dvije sekcije odbojka i badminton. 
Predlaže da se tim sekcijama aneksiraju još tri sekcije i to nogomet, košarka i stolni tenis. Nadalje, 
navela je da je na navedenoj sjednici konstatirana mogućnost djelovanja vanjskog suradnika. Kako u 
tekstu Poslovnika nije navedena ta mogućnost, budući se pravno savjetovala da vanjski suradnik može 
sudjelovati u radu školskog sportskog društva, predlaže da se u članku 5. aneksira da u radu školskog 
sportskog društva može sudjelovati vanjski suradnik za sve sekcije u dogovoru s voditeljem školskog 
sportskog društva. Po navedenom prijedlogu, za navedene izmjene pripremit će se Dopune Poslovnika 
o radu školskog sportskog društva i dati na usvajanje na idućoj sjednici Školskog odbora.    

Ravnateljica je istakla da će 19. 20. i 21. ožujka 2015. godine učenici ići na školsku ekskurziju 
u Zagreb. Budući je ovo putovanje bilo planirano za listopad 2014. godine, ali je u međuvremenu 
poništeno nalogom prosvjetne inspekcije, ponovno se pristupilo organiziranju školske ekskurzije u 
Zagreb, te je utvrđen drugi datum odlaska. Emilija Jončić je bila jedna od članica povjerenstva u 
svojstvu nastavnice pratiteljice, ali budući nitko od učenika iz četvrtog razreda komercijalista (čiji je 
ona razrednik) neće ići na navedenu školsku ekskurziju, nastavnica smatra da nema koristi da ona ide, 
te će umjesto nje kao nastavnik pratitelj ići Ante Roje – razrednik četvrtog razreda opće gimnazije.  

Nazočni članovi Školskog odbora su jednoglasno usvojili prijedlog. 
 
 

Sjednica je završena u 18:00 sati. 
 
 
 
 

              Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić, dipl.iur.                                                                                   Ivana Roki, prof. 
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