
Osnovna škola Zapruđe 

Zagreb, Meštrovićev trg 8a 

U Zagrebu, 26.11.2018. 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Osnovna 

škola Zapruđe, Zagreb, Meštrovićev trg 8a  

r a s p i s u j e 

  

 N A T J E Č A J 

 

 za popunu radnih mjesta: 

 

1) Učitelj/ice engleskog jezika, na neodređeno i nepuno radno vrijeme  od 20 sati 

tjedno, 1 izvršitelj/ica  

2) Učitelj/ica prirode i biologije, na određeno i puno radno vrijeme do povratka 

privremeno nenazočne radnice na rad,  1 izvršitelj/ica 

3) Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, na neodređeno i nepuno radno vrijeme 

od 18 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica 

4) Učitelj/ica matematike i informatike, na neodređeno i puno radno vrijeme, 1 

izvršitelj/ica 

5) Stručni/a suradnik/ica defektolog-logoped, 1 izvršitelj/ica na određeno i puno 

radno vrijeme do povratka privremeno nenazočne radnice na rad 

 

 

 

UVJETI:  

Opći i posebni uvjeti propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i 

srednjoj školi.  

Uz zamolbu potrebno je dostaviti životopis, dokaz o vrsti i razini obrazovanja/diploma/, 

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. 

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 

103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 

(NN 121/17.).  

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , 

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri 

zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20

DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU

.pdf 

Kandidati koji sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim 

uvjetima dužni su se u prijavi pozvati na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima 

utvrđeno.  

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.  

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave. 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavite na adresu Škole s naznakom "za natječaj". 

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. 

         

        Ravnateljica  

 

         Ružica Vitman Sović 
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