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Zapisnik 

 

sa  10. sjednice Školskog odbora Srednje škole Isidora Kršnjavoga u Našicama, 

održane dana 30. kolovoza 2017. godine u zbornici, s početkom u 18,00 sati.  

 

Prisutni: Darija Salopek Žiha, Vlasta Šteher, Vesna Dudjak, Josip Kršan, Tomislava Špehar, 

Anamarija Serdar, Siniša Nekić, Željko Filjak, ravnatelj i Klementina Liška, zapisničar. 

 

Odsutni: -  

 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Špehar otvara 10. sjednicu Školskog odbora, 

pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D N E V N I     R E D: 

 

1. Izvješće o imenovanim članovima Školskog odbora, 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

3. Javni natječaj za davanje u zakup školskog prostora, 

4. Suglasnost Školskog odbora za otkaz s ponudom izmijenjenog 

ugovora za Tereziju Pavlović, vjeroučiteljicu, 

5. Zahtjev za imenovanjem mentora Stanislavu Vinkoviću, 

   6.   Razno.- 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1.  

 Predsjednica navodi prvu točku dnevnog reda: Izvješće o imenovanim članovima 

Školskog odbora te čita rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje 

škole Isidora Kršnjavoga Našice, od 22. kolovoza 2017. godine kojim se razrješuju dužnosti 

sljedeći članovi Školskog odbora: 

1. Dražen Brkić, 

2. Ana Magaš i  

3. Vlatka Zahirović. 

 

Za članove Školskog odbora se imenuju kao predstavnici osnivača: 

1. Siniša Nekić, 

2. Darija Salopek-Žiha i 

3. Anamarija Serdar. 

 

Predsjednica želi novim članovima puno uspjeha u radu.  

 

AD 2. 

            Predsjednica daje osvrt na zapisnik sa 9. sjednice Školskog odbora održane 7. srpnja 

2017. godine. 
Nakon rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi  

 

O D L U K U 

Donosi se Odluka o usvajanju zapisnika sa 9. sjednice Školskog odbora održane 7. srpnja 

2017. godine. 
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AD 3. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Javni natječaj za davanje u zakup 

školskog prostora te daje riječ ravnatelju škole koji objašnjava prijedlog javnog natječaja za 

zakup školskog prostora koji obuhvaća: sportsku dvoranu, učionice stranih jezika i 

informatičke učionice i oprema, uredski prostor i prostor za postavljanje automata za kavu. 

Ravnatelj navodi da je cijena zakupa za sportsku dvoranu donesena na prijedlog 

osnivača, te sve cijene zakupa školskog prostora su donese odlukom Školskog odbora od 15. 

rujna 2016. godine. 

Tajnica ističe da se dvorana daje u zakup od ponedjeljka do petka, na vrijeme od 18. 

rujna 2017. godine do 15. lipnja 2017. godine, u vremenu od 19,30 – 21,30 sati. Ponude će 

otvarati Povjerenstvo za izbor ponuda, 11. rujna 2017. godine. 

Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno,  donosi sljedeću 

O D L U K U 

Donosi se Javni natječaj za davanje u zakup školskog prostora Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice.   

 

AD 4. 

Predsjednica Školskog odbora, prof. Tomislava Špehar ističe sljedeću 

točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora 

za Tereziju Pavlović, vjeroučiteljicu, te daje riječ ravnatelju koji objašnjava članovima da je 

vjeroučiteljica Terezija podnijela zahtjev za raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme, 5 

nastavnih sati zbog odlaska u drugu školu jer ju je Katehetski ured rasporedio u Osnovnu 

školu Dore Pejačević. Kod nas je trebala imati 1 nastavni sat manje, zbog smanjenja razrednih 

odjela te je zato bila potrebna suglasnost Školskog odbora, a u vrijeme saziva Školskog 
odbora nismo znali da će kolegica otići u drugu školu. 
  

AD 5. 

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Zahtjev za 

imenovanjem mentora Stanislavu Vinkoviću, suradniku u nastavi ugostiteljske struke. Svi su 

dobili podnesak pedagoginje kojim traži promjenu mentora jer do sada mu je mentor bio 

Jerko Amidžić ali nije provodio program stažiranja te ćemo Stanislavu imenovati novog 

mentora. Ravnatelj ističe da je zvao ravnatelja Ugostiteljske škole u Osijeku koji je rekao da 

će mu poslati podatke o novom mentoru početkom školske godine. 

 

 

AD 6. 

 Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda: Razno te daje 

riječ ravnatelju škole koji obavještava članove da su u tijeku radovi Carneta, omogućit će se 

bežična veza svim učenicima. Učionicu br. 3. i 5.  treba opremiti. Na igralištu, započet projekt 

se nastavlja, stavljaju se zaštitne mreže na igralište. Idu četiri nova kurikuluma  - ekonomist, 

prodavač, tehničar za elektroniku i agrotehničar. 

Što se tiče upisa broj učenika pada, upisano je 246 učenika od dopuštenih 274. Neće 

biti bravara, soboslikara-ličilaca, pekara. Imamo jedan razredni odjel manje, ali imamo jedan 

razred učenika s posebnim potrebama te ćemo tražiti edukacijsko rehabilitacijskog radnika. 

U subotu, 2.9.2017. godine je upoznavanje prvih razreda sa školom. Kretanjem do 
zdravlja će se održati dana 15. rujna 2017. godine. 
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Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 18,30 sati. 

 

         ZAPISNIČAR:                                               PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 

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

 

 

 

 


