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ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET 
ZAGREB, Ilirski trg 9 
VIJEĆE RODITELJA 
Klasa: 601-03/16-01/07 
Urbroj: 251-99-02-16-64 
Zagreb, 29. rujna 2016. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
sa  sjednice Vijeća roditelja Škole za klasični balet, Zagreb, Ilirski trg 9, održane 29. rujna 2016. 
godine s početkom u  18.00 sati u Zagrebu, Ilirski trg 9. 
 
Prisutni članovi Vijeća roditelja: 
Viktorija Dravinski (1r OŠ), Morana Mavra (2r OŠ), Vesna Poduška Farkaš (3r OŠ), Lidija Jadrešić 
(4r OŠ), Sonja Badovinac (1a r SŠ), Katarina Kranjec (1b r SŠ), Andreja Pole (2a r SŠ),  
Josipa-Lovorka Andreić (3a r SŠ), Suzana Kovačić (3b r SŠ), Ivana Rora (4b r SŠ), Ivica Šintić (1f 
r SŠ), Sanja Šušnić (2f r SŠ), Snježana Župančić Maslač (4f r SŠ)  
Odsutni članovi Vijeća roditelja: 
Stjepan Večković (3f r SŠ) 
Ostali prisutni: 
Lidija Trešćec-Bobetko, ravnateljica, Vesna Perak, tajnica  
Zapisničarka:  Lidija Jadrešić 
 
Gospođa Lidija Trešćec – Bobetko, ravnateljica, otvara konstituirajuću  sjednicu Vijeća roditelja  
Škole za klasični balet, pozdravlja prisutne, želi im dobrodošlicu, uspješan rad u Vijeću, te predlaže 
slijedeći  
 

D n e v n i   r e d : 
 
 1. Upoznavanje sa odredbama Statuta o nadležnosti Vijeća roditelja 

2. Potvrda mandata 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika  
4. Školski kurukulum za školsku godinu 2016./2017. 
5. Plan i program rada za školsku godinu 2016./2017. 
6. Razno 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 1. 
 
Gospođa Vesna Perak navodi da je Vijeće roditelja kolegijalno tijelo koje čini po jedan izabrani 
roditelj iz svakog razrednog odjela u osnovnoj i srednjoj školi, a osniva se radi ostvarivanja interesa 
učenika i povezivanja škole sa društvenom zajednicom. 
Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu. 
Nadležnost Vijeća roditelja utvrđena je Statutom Škole. 
Čita članak 181. Statute Škole.    
Donosi se jednoglasno slijedeći 
 

Z a k l j u č a k: 
 
Prihvaća se informacija o nadležnosti Vijeća roditelja, utvrđena člankom 181. Statuta Škole. 
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Ad 2. 
 
Gospođa Vesna Perak navodi da je potrebno potvrditi mandat članova Vijeća roditelja, budući  se 
Vijeće roditelja bira za školsku godinu. 
Mandat članova Vijeća roditelja potvrđuje se u cjelini, javnim glasovanjem.  
Donosi se jednoglasno slijedeća 
 

O d  l  u  k  a : 
 
Potvrđuje se mandat članova Vijeća roditelja Škole za klasični balet za školsku godinu 2016./2017. 
 
  raz. roditelj: 

OSNOVNA ŠKOLA 
    
 1. 1 VIKTORIJA DRAVINSKI 
 2. 2 MORANA MAVRA 
 3. 3 VESNA FARKAŠ 
 4. 4 LIDIJA JADREŠIĆ 

SREDNJA ŠKOLA 
5. I A  SONJA BADOVINAC 
6. I B KATARINA KRANJEC 
7. II   ANDREJA POLE 
8 III A JOSIPA LOVORKA KOPSA ANDREIĆ 
9. III B SUZANA KOVAČIĆ 
10. IV B IVANA RORA 
11. I F IVICA ŠINTIĆ 
12. II F SANJICA ŠUŠNJIĆ 
13. III F STJEPAN VEČKOVIĆ 
14. IV F SNJEŽANA MASLAČ ŽUPANČIĆ  

2.  Danom potvrde mandata, član Vijeća roditelja  počinje obnašati dužnost.  
3. Prava i dužnosti člana Vijeća roditelja utvrđeni su Statutom Škole. 
 
Ad 3. 
 
Gospođa Vesna Perak navodi da Vijeće roditelja ima predsjednika i zamjenika predsjednika, a 
sukladno odredbama Statuta, oni se biraju javnim glasovanjem. Svaki član Vijeća roditelja može 
predlagati i biti predložen za predsjednika i zamjenika predsjednika. 
Dalje navodi da je Vijeće roditelja kolegijalno tijelo, a odluke donosi većinom glasova. 
Kroz raspravu je za predsjednicu predložena gospođa Vesna Poduška Farkaš, a za zamjenicu 
gospođa Lidija Jadrešić 
Gospođe Poduška Farkaš i Jadrešić prihvatile su kandidaturu. 
Budući  nije bilo drugih prijedloga, nakon javnog glasovanja, donosi se, uz jedan suzdržan glas 
(Katarina Kranjec) slijedeća 
 

O d l u k a : 
 
1.   Za predsjednicu Vijeća roditelja Škole za klasični balet za školsku godinu 2016./2017. imenuje 
se gospođa Vesna Poduška Farkaš.  
2.  Za zamjenicu predsjednice Vijeća roditelja Škole za klasični balet za školsku godinu 2016./2017. 
imenuje se  gospođa Lidija Jadrešić. 
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3. Prava i dužnosti predsjednice i zamjenice predsjednice Vijeća roditelja utvrđeni su Statutom 
Škole  i  Poslovnikom o radu Školskog odbora i drugih kolegijalnih tijela. 
 
Ad 4. 
 
Gospođa Lidija Trešćec – Bobetko navodi da svaka škola donosi školski kurikulum. Taj akt donosi 
Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja, te uz mišljenje Vijeća roditelja.  
Iznosi sadržaj kurikuluma za tekuću školsku godinu. 
Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i 
izvanškolskim aktivnostima, a osnova za njegovo donošenje je nacionalni kurikulum i nastavni plan 
i program. Kurikulum je temeljni akt koji definira vrijednosti i ciljeve koji se odnose na umjetničko 
obrazovanje,  definiraju se projekti i aktivnosti tijekom školske godine, u okviru javne djelatnosti,  
ciljevi, zadaci, sudionici, troškovnici, postupak vrednovanja, suradnja sa lokalnom zajednicom, 
televizijom, kazalištem, Ansamblom Lado. 
Upoznaje nazočne sa kalendarom planiranih aktivnosti tijekom školske godine koje su navedene u 
kurikulumu, a koji je sačinjen prema sadašnjim saznanjima aktivnosti i uobičajenog sudjelovanja 
Škole u repertoaru HNK, manifestacijama koje se održavaju u lokalnoj zajednici - stoga to nije 
definitivan program, jer tijekom godine Škola prima pozive za sudjelovanje i na  drugim 
događanjanjima. 
Iznosi plan javne djelatnosti, a posebno se osvrće na suradnju sa HNK Zagreb, s kojim se svake 
godine potpisuje  Sporazum o suradnji. 
Već u  listopadu započeti će probe za baletnu predstavu „Orašar“, jer je prva predstava zakazana za 
29. studenog 2016., a predstave će se izvoditi i u prosincu 2016., do 5. siječnju 2017. 
Kroz raspravu je izraženo pozitivno mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma. 
Školski kurikulum mora biti dostupan javnosti, učenicima i roditeljima, zbog čega se nakon 
donošenja  objavljuje na mrežnoj stranici škole. 
Donosi se jednoglasno slijedeća 
 

 O d l u k a : 
 

Vijeće roditelja daje pozitivno mišljenje na prijedlog Kurikuluma Škole za klasični balet za školsku 
godinu 2016./2017. 
 
Ad 5.  
 
Gospođa Lidija Trešćec – Bobetko upoznaje nazočne sa Planom i programom rada škole za školsku 
godinu 2016./2017. 
Navodi da je otvoreno 14 razrednih odjela: 4 u osnovnoj i 10 u srednjoj školi: 6 u Odjelu za klasični 
balet i 4 u Odjelu za narodne plesove. Nastavu izvodi 18 nastavnika i 11 vanjskih suradnika.  
Polaznici predškolskih programa raspoređeni su u četiri grupe: tri grupe za djecu uzrasta od 5 – 7 
godina i jedna grupa za djecu od 8 – 9 godina. 
Upoznaje nazočne sa školskim kalendarom u 2016./2017. godini, sukladno Pravilniku koji donosi 
ministar, te rokove godišnjih, završnih i popravnih ispita. 
Dalje iznosi plan stručnog usavršavanja nastavnika i administrativnog osoblja, plan opremanja, 
nabave stručne literature. Rješenja o zaduženju nastavnika, tjedna i godišnja, sastavni su dio 
Godišnjeg plana i programa rada.  
Škola je započela s radom 12.9.2016.g. na 5 lokacija (Ilirski trg, HNK, OŠ I. Gundulića, „Lado“, 
Plesna akademija). Dvorane Plesne akademije mogu se koristiti do kraja 9. mjeseca pa je Škola 
prisiljena tražiti novi prostor. 
Ponovno se raspravljalo o  preseljenju Škole  u Gračane, ali roditelji se žale. I ovoga puta poslano je 
anonimno  prosvjedno pismo na sve bitne institucije. Ravnateljica napominje kako je taj postupak 
utuživ, te da ona još razmišlja o pokretanju postupka za zaštitu prava pred nadležnim institucijama. 
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Novoizabrana predsjednica Vijeća roditelja moli sve prisutne predstavnike razreda da se napusti 
praksa anonimnog slanja dopisa, da iza svojih stavova i mišljenja stojimo imenom i prezimenom, te 
upućuje roditelje svih učenika Škole da se za svaki problem i nedoumicu obrate svom izabranom 
predstavniku roditelja ili njoj osobno, oko čega su suglasni svi prisutni sudionici sastanka.   Apelira 
na sve prisutne da se okupimo oko zajedničke platforme za dobrobit školovanja naše djece, a u 
budućnosti i za generacije učenika koje dolaze, kada je u pitanju preseljenje Škole. Mišljenja smo 
da školu ne čine samo primjereni uvjeti rada u smislu kvalitetne dvorane, već da ona mora 
zadovoljiti i  kriterij jednostavnije dostupnosti svim učenicima, biti u tramvajskoj zoni šireg centra 
grada kako bi djeca stizala i u školu i na probe u HNK, ne zanemarujući pri tome  nastavu u 
primarnom općem  obrazovanju (osnovne i srednje škole), te da Školi nije mjesto u trgovačkom 
centru na rubu grada, a  takvo bi preseljenje rezultiralo samoukidanjem Škole radi odustajanja 
velikog broja djece koja jednostavno ne bi stizala uskladiti sve obaveze na tako udaljenoj lokaciji.     
Ravnateljica izvješćuje prisutne da su na  sjednici Nastavničkog vijeća nastavnici, na njezino 
iznenađenje, promijenili mišljenje, te se  također  protive preseljenju u Gračane s obrazloženjem da 
je to pogubno za nastavu.  
Na sastanku u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu  i sport sa pročelnikom Ureda gospodinom 
Ivicom Lovrićem i  njegovom zamjenicom Milom Jelavić,   na kojem su bili prisutni ispred roditelja 
Škole   Domagoj Marjan i Vesna Poduška Farkaš, a ispred Škole ravnateljica Lidija Trešćec-
Bobetko i Krunoslav Kralj, predsjednik Školskog odbora, nakon dugotrajne i  iscrpljujuće rasprave,  
donesen je zaključak da se izvidi mogućnost najma dvorane Zagrebačkog plesnog centra u Ilici 10, 
jer prostor   Plesne akademije u Frankopanskoj ulici početkom nove studentske godine više nije 
dostupan, što je ravnateljica Škole i učinila te se očekuje realizacija najma navedenog prostora.  
Ravnateljica također izvješćuje kako  posljednjih  20 godina  pokušava pronaći adekvatan prostor za 
Školu,  jer je rad u ovakvim otežanim uvjetima (na 5 lokacija) zaista postao nemoguć, što članovi 
Vijeća roditelja u potpunosti razumiju i podržavaju, no traže da se i njih uključi u taj projekt, a ne 
izbjegava kao godinama do sada, te predsjednica Vijeća roditelja predlaže  da od sada roditelji i 
Škola zajednički nastupaju u ishođenju adekvatnog trajnog rješenja. 
Vijeće roditelja složilo se s tim te predložilo da predsjednica Vijeća roditelja  od sada odlazi 
zajedno s ravnateljicom u nadležne institucije, o čemu će redovito izvještavati članove Vijeća 
roditelja te prema potrebi sazivati sjednice oko usaglašavanja stavova i donošenja daljnjih 
smjernica. Svi prisutni jednoglasno su složni oko tog prijedloga.  
Ponuđen je i prijedlog da se ispita prostor Studentske poliklinike. 
Nakon kraće rasprave donosi se jednoglasno slijedeća 
 

 O d l u k a : 
 

1.Vijeće roditelja daje pozitivno mišljenje na prijedlog Plana i programa rada Škole za klasični balet 
za školsku godinu 2016./2017. 
2. Predsjednica Vijeća roditelja će sa ravnateljicom Škole prisustvovati sastancima u nadležnim 
institucijama na kojima će se raspravljati o prostornim problemima Škole i pronalaženju adekvatnog 
prostora. 
3. Predsjednica će redovito izvještavati Vijeće roditelja o tijeku događanja, razgovorima, 
pregovorima i odlukama nadležnih institucija vezanim za rješavanje prostornih problema Škole i po 
potrebi sazivati sjednice radi usaglašavanja stavova i donošenja daljnjih smjernica.  
 
Ad 6. 
a) 
Članovi Vijeća roditelja predlažu da se  pošalje dopis MZOŠ-u kao prosvjedna nota zbog ukidanja 
dodatnih bodova za upis u srednju školu? 
Ravnateljica navodi da su umjetničke škole - glazbene i plesne, već poslale dopis MZOS. Prijedlog 
je  odbijen sa obrazloženjem da je dodatno bodovanje diskriminirajuće, jer djeca iz manjih sredina 
nemaju mogućnosti pohađati umjetničke škole i tako ostvariti dodatne bodove. 
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b) 
Članovi Vijeća roditelja pitaju  zašto Škola ne sudjeluje na natjecanju što ga organizira AZOO? 
Ravnateljica  odgovara da je to za sada nemoguće, jer učenici u to vrijeme intenzivno sudjeluju 
pripremama za Orašara. 
 
c) 
Postavljen je upit: postoji li mogućnost da se IV. razredu promijeni termin održavanja Karakternih 
plesova subotom (termin je u 13:30)? 
Ravnateljica navodi da će sa satničarkom provjeriti raspored, ali misli da je raspored sati tako 
složeni da nema mjesta promjenama.  
 
 
Dovršeno u  19.25 sati. 
 
 
 
 
Zapisničarka:                                                                                  Predsjednica Vijeća roditelja: 
 
LIDIJA JADREŠIĆ                                                                        VESNA PODUŠKA FARKAŠ 
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