
ZAPISNIK 

sa četrnaeste sjednice Školskog odbora Srednje škole Blato održane 16. studenog 2018. godine u 19 sati 

u prostorijama škole. 

Nazočni:                                                                                                      Izočni:                                                                                                                                                                                                    

Ante Žuvela                                                                                        Tonči Andrijić                                                                                

Marino Sardelić                                                                                                                                                                                                                                                                                

Borka Petković                                                        

Ivana Anić 

Tončica Farac 

Jure Cetinić 

 

Sjednici su nazočni ravnatelj i tajnica škole kao zapisničar. Nakon što je predsjednik Školskog odbora 

konstatirao da je nazočna natpolovična većina članova Školskog odbora, prešlo se na raspravu. Predložen 

je sljedeći Dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice 

2. Davanje prethodne suglasnosti na nova zapošljavanja 

3. Tekuća problematika 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1/ Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2/  Ravnatelj je izvijestio članove Školskog odbora o natječaju za profesora hrvatskog i talijanskog 

jezika koji je objavljen na mrežnim stranicama škole i Zavoda za zapošljavanje. Naime od ove školske 

godine svima nastavnicima je trebalo upisati u e-maticu zaduženja do 30. rujna na koje je Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja trebalo dati suglasnost. U skladu s navedenim priznati su satovi dopunske i 

dodatne nastave, te se je stvorio višak sati iz hrvatskog jezika za 3 sata i iz talijanskog jezika za 2 sata. Na 

natječaj su pristigle 3 molbe i to od  Ivane Anić, Jelene Stipković i Maje Gavranić. Prve dvije molbe 

udovoljavaju uvjetima natječaja jer su obadvije kandidatkinje završile hrvatski jezik i književnost i 



talijanski jezik i književnost, dok je treća kandidatkinja, Maja Gavranić, diplomirani kroatolog što znači da 

ne odgovara uvjetima natječaja. Ravnatelj je pročitao životopise obiju kandidatkinja, njihove diplome i 

ostalu dokumentaciju, prema kojoj je vidljivo da se kandidatkinja Ivana Anić u svojoj molbi pozvala na čl. 

101. Zakona o hrvatskim braniteljima prema kojemu ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju uz 

jednake uvjete natječaja, kao dijete hrvatskog branitelja iz domovinskog rata – dragovoljca. Nakon kraće 

rasprave članova Školskog odbora jednoglasno je odlučeno da u skladu s zakonom  molba Ivane Anić ima 

prednost pred molbom Jelene Stipković temeljem članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima.    

Ravnatelj je također izvijestio nazočne da je Srednja škola Blato u ovoj školskoj godini 2018./2019. 

objavila tri natječaja za zapošljavanje, jedan se odnosio na nastavnika strojarske grupe predmeta puno 

radno vrijeme kao zamjena za porodni dopust nastavnice Milene Salečić na koji je pristigla samo jedna 

molba Teodora Šeparovića sa višom stručnom spremom što ne udovoljava uvjetima natječaja, ali kako 

nije bilo drugih kandidata on je primljen na određeno vrijeme od 5 mjeseci kada se ponovno objavljuje 

natječaj s danom 1. rujnom 2018. godine. Drugi natječaj je bio za elektro grupu predmeta za 10 sati 

tjedno i na natječaj je pristigla jedna molba koja udovoljava uvjetima natječaja, visoka stručna sprema – 

elektrotehničkog smjera, Vinka Rubeše koji je zasnovao radni odnos s danom 22. listopadom ove godine. 

I ovaj treći natječaj za profesora hrvatskog i talijanskog jezika. 

Ad.3/ Članovima Školskog odbora ravnatelj je obrazložio o nabavi 6 novih računala za kabinet 

elektrotehnike, a sljedeći tjedan dolazi pametna ploča sa širokokutnim projektorom za praktikum fizike i 

kemije  i za strane jezike. Županija je odobrila još 70.000,00 kn dodatnih sredstava za praktikum 

hidraulike i pneumatike, to je strana oprema koja se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj, ali je dosta 

kvalitetna i omogući će kvalitetniju nastavu u tim predmetima.  

Na seminarima za ravnatelje i profesore strukovnih predmeta koje je organizirala Agencija za strukovno 

obrazovanje rečeno je da ide nova reforma za strukovno obrazovanje, kao i novi pravilnik za 

napredovanje nastavnika u mentore i savjetnike. 

Također je ravnatelj izvijestio nazočne o ispunjavanju upitniku o opremljenosti škole  za potrebe 

strukovnog obrazovanja od strane Ministra znanosti i obrazovanja, te se nadamo da će Ministarstvo 

uplatiti određeni iznos za kupnju navedene opreme.   

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno prihvatili ovu točku dnevnog reda. 

 

Sjednica je završila u 20 h i 45 min. 

     

 

Predsjednik Školskog odbora:                                                                              Zapisničar:                                          

Ante Žuvela, prof. savjetnik                                                                       Marela Donjerković, prof.     


