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Zapisnik 

 

sa  24. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

odrţane dana 29. kolovoza 2018. godine u uredu ravnatelja, s početkom u 18,00 sati.  

 

Prisutni: Darija Salopek-Ţiha, Anamarija Serdar, Vesna Dudjak,  Josip Kršan, Tomislava 

Špehar, Ţeljko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: Siniša Nekić, Vlasta Šteher 

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 24. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrĎuje kvorum te predlaţe sljedeći: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Suglasnost Školskog odbora za otkaz s ponudom izmijenjenog 

ugovora za suradnika u nastavi strojarske struke i prof. 

prehrambene grupe predmeta, 

3. Izvješće o izvanučioničkoj nastavi,   

4. Razno.- 

 

Predsjednica predlaţe dopunu dnevnog reda, Izvješće o stanju sigurnosti, provoĎenju 

preventivnog programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite učenika za drugo polugodište 

školske godine 2017/18. i Javni natječaj za davanje u najam školskog prostora i Odluka o 

cijeni najma školske kuhinje te  predlaţe sljedeći dopunjeni: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Suglasnost Školskog odbora za otkaz s ponudom izmijenjenog  

    ugovora za suradnika u nastavi strojarske struke i prof. 

    prehrambene grupe predmeta, 

       3. Izvješće o izvanučioničkoj nastavi, 

       4. Izvješće o stanju sigurnosti, provoĎenju preventivnog programa 

           te mjerama poduzetim u cilju zaštite učenika za drugo   

           polugodište školske godine 2017/18.  

       5. Javni natječaj za davanje u najam školskog prostora  i  

           Odluka o cijeni najma školske kuhinje, 

       6.  Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 23. sjednice Školskog odbora odrţane 9. srpnja 

2018. godine. 

Nakon rasprave, Školski odbor većinom glasova donosi  
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O D L U K U 

            Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora odrţane 9. 

srpnja 2018. godine. 

 

 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za 

otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora za suradnika u nastavi strojarske struke i prof. 

prehrambene grupe predmeta te daje riječ ravnatelju škole koji navodi da imamo dvoje 

radnika koji su tehnološki višak. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova,  donosi sljedeću 

O D L U K U  

o davanju prethodne suglasnosti na otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora za 

radnicu Zrinku Ranogajec. 

 

O D L U K U  

o davanju prethodne suglasnosti na otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora za 

radnika Miroslava Tomca. 

 

AD 3. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Izvješće o izvanučioničkoj nastavi u 2017/18. godini te daje riječ 

ravnatelju koji objašnjava članovima da temeljem članka 16. stavka 1. podstavka 17. 

Pravilnika o izvoĎenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 

(NN br. 87/14. i 81/15.) ima obvezu Školskom odboru podnijeti izvješće o godišnjoj 

realizaciji izvanučioničke nastave. Ravnatelj navodi gdje su učenici naše škole tijekom  

školske godine odlazili na izlete, posjete, višednevne ekskurzije i maturalna putovanja, u 

Hrvatskoj i izvan Hrvatske. 

 

      AD 4. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvješće o stanju 

sigurnosti, provoĎenju preventivnog programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite učenika 

za drugo polugodište školske godine 2017/18.   Temeljem članka 24. stavka 2. Pravilnika o 

načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite 

prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadleţnim tijelima (NN 132/13.) ravnatelj je 

duţan podnijeti izvješće Školskom odboru o stanju sigurnosti, provoĎenju preventivnog 

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite učenika. 

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice ima, u sklopu voĎenja poslova zaštite na 

radu, sklopljen ugovor sa tvrtkom ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka s kojom suraĎuje po 

svim pitanjima vezanim uz sigurnost i zaštitu učenika i zaposlenika Škole. U suradnji s 

imenovanom tvrtkom poduzete su sve preventivne mjere za siguran boravak u prostorima 

škole.  
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Škola suraĎuje sa Zavodom za javno zdravstvo, liječnicom školske medicine, MUP-

om, Centrom za socijalnu skrb na području Grada Našica, koji, svatko u svojoj domeni, 

doprinose prevenciji nasilja, odgoju i općoj sigurnosti učenika.  

Svi djelatnici škole vrlo savjesno obavljaju svoj posao i doprinose tome da se učenici u 

školskim prostorima osjećaju ugodno, sigurno i zaštićeno. Temeljem svega navedenog 

smatram da je stanje sigurnosti u cilju zaštite prava učenika u školi te provoĎenje preventivnih 

programa i mjera zadovoljavajuće.  

U drugom polugodištu šk.god. 2017/18. provedene su sljedeće aktivnosti: 

- Dan borbe protiv raka vrata maternice – Dan mimoza, 24. siječnja 2018.g. 

- Dan sigurnijeg intereneta, 6.veljače 2018.g. 

- 11. tjedan psihologije, veljača 2018.g. 

- Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, 28. veljače 2018.g. 

- Najčešće bolesti u adolescenciji, 18. oţujka 2018.g. 

- Policijska akademija i natječaj za zanimanje policajca, 24. travnja 2018.g. 

- Upravljanje vremenom za buduće brucoše, travanj 2018.g. 

- Inkluzija učenika s teškoćama  

- Satovi razrednika. 

 

AD 5. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Javni natječaj za davanje u zakup/najam školskog prostora i odluka o 

cijeni najma školske kuhinje te daje riječ ravnatelju koji objašnjava članovima da bismo 13. 

rujna 2018. godine objavili javni natječaj za najam školske kuhinje, ali po sniţenoj cijeni. 

Prijedlog cijene najma školske kuhinje je 4.000,00 kn. Predsjednica daje prijedlog na 

glasanje, te Školski odbor nakon rasprave i glasanja donosi sljedeću: 

 

O D L U K U 

 o početnoj cijeni najma školske kuhinje koja iznosi 4.000,00kn mjesečno. 

 

 

a) Prostor školske kuhinje za šaltersku prodaju gotove hrane i hladnih bezalkoholnih napitaka: 

 

1. Poslovni prostor  se iznajmljuje na vrijeme od 1. listopada 2018.g. do 31. kolovoza 2019.g.; 

2. Početna cijena najma poslovnog prostora iznosi 4.000,00 kuna mjesečno; 

3. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog 

natječaja sadrţi i najviši iznos najamnine; 

4. Ponuda za najam poslovnog prostora mora sadrţavati potrebne dozvole za rad i predloţeni 

asortiman proizvoda sa cjenikom; 

5. Ponuditelj je duţan dostaviti izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci za pravne 

osobe, presliku obrtnice za obrtnike ovjerenu od javnog biljeţnika, izvornik potvrde porezne 

uprave o podmirenim dugovanjima ne stariji od 30 dana. 

Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe. Ponuda za najam mora sadrţavati 

naziv,adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe odnosno osobe ovlaštene za 

zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB i tel. kontakt osobe, prostor koji ponuditelj 

ţeli iznajmiti, vrstu aktivnosti koju ponuditelj ţeli provoditi u iznajmljenom prostoru. 

Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za 

natječaj. Ne otvarati – ponuda za najam školske kuhinje“ Ponude će se otvarati u školskoj 
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knjiţnici Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice dana 24. rujna  2018.godine u 11,00 sati. 

O rezultatu javnog natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni. 

Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima javnog natječaja 

te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice  

neće se razmatrati. Povjerenstvo za izbor ponuda zadrţava pravo odbiti svaku ponudu bez 

obveze prema ponuditeljima. 

Ako se nitko ne javi na natječaj, natječaj će se ponoviti. 

Školski odbor, nakon rasprave, većinom glasova,  donosi sljedeću 

 

O D L U K U 
objavljivanju javnog natječaja za najam školskog prostora Srednje škole Isidora 

Kršnjavoga Našice prema predloţenom tekstu javnog natječaja na web stranici škole i 

oglasnoj ploči škole. 

AD 6. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Razno te daje riječ ravnatelju škole koji obavještava članove da se na 

natječaj za zakup školskog prostora kuhinje nitko nije javio, te obavještava članove da kreće 

energetska obnova zgrade – školska dvorana, kotlovnica, promjena stolarije i fasada škole. 

 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 20,40 sati. 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

Klementina Liška, dipl.iur.                                                   Tomislava Špehar, prof. 

 

 

 

 


