OBRTNIČKA ŠKOLA
VLADIMIRA NAZORA 9
35 000 SLAVONSKI BROD
Klasa: 602-03/16-01/188
Urbroj: 2178/01-17-16/1489
U Slavonskom Brodu, 24. studenog 2016. godine

ZAPISNIK
sa dvadeset i prve sjednice Školskog odbora Obrtničke škole održane 24. studenog 2016.
godine s početkom u 18:15 sati u Maloj sali Obrtničke škole

Kristina Klinc, predsjednica Školskog odbora, Obrtničke škole, sazvala je sjednicu Školskog
odbora.
Na sjednici su prisutni sljedeći članovi Školskog odbora: Renata Lucić, Mirela Đaković, Božo
Janković, Krešimir Grubanović, Martina Lemaić i Kristina Klinc, predsjednica. Sjednici su
nazočni i ravnatelj Obrtničke škole, Josip Miklaušić i zamjena za tajnicu Škole Ankica
Lopojda. Predsjednica Školskog odbora pozdravila je sve prisutne, utvrdila da je Robert
Čabraja ispričao je svoj nedolazak, naime spriječen je odazvati se na današnju sjednicu.
Predložen je sljedeći
dnevni red:
1.
2.
3.

Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Školskog odbora
Davanje prethodne suglasnosti Ravnatelju za zaključivanje ugovora o radu nakon
provedenog natječajnog postupka
Različito

Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen.
Ad 1)
Zapisnik sa dvadesete sjednice Školskog odbora dostavljen je svim članovima školskog
odbora Obrtničke škole uz poziv za današnju dvadeset i prvu sjednicu.
Predsjednica je pozvala članove Školskog odbora da se izjasne o prihvaćanju zapisnika sa
dvadesete sjednice Školskog odbora. Nije bilo pitanja i primjedbi te je donesena jednoglasna
Odluka
usvaja se Zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole
Ad 2)
Ravnatelj Obrtničke škole izvijestio je članove Školskog odbora da je provjerena natječajna
dokumentacija za rano mjesto tajnika škole. Dopisom od 16. studenog 2016. godine jedan od
kandidata povukao je svoju prijavu na natječaj. Ravnatelj Josip Miklaušić predložio je stoga

za radno mjesto tajnika Obrtničke škole Ankicu Lopojda, magistru prava. U odnosu na
predloženog kandidata niti jedan član Školskog odbora nije imao pitanja niti primjedbi te je
jednoglasno donesen
Zaključak
Daje se ravnatelju Obrtničke škole Josipu Miklaušić prethodna suglasnost za zaključivanje
ugovora o radu nakon provedenog natječajnog postupka sa sljedećim kanidatom:
Ankica Lopojda, tajnica škole, na određeno puno radno vrijeme, do povratka tajnice Marije
Klašnja na radno mjesto.
S navedenim kandidatom Ravnatelj će sklopiti ugovor o radu sukladno zakonskim propisima.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ad 3)
Ravnatelj Josip Miklaušić obavijestio je članove Školskog odbora da je naša dugogodišnja
spremačica na bolovanju zbog kardiovaskularnih bolesti. Naime, bila je hospitalizirana
nekoliko dana u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, nakon čega je
otpuštena na kućnu njegu, uz propisanu terapiju i strogo mirovanje. Budući da je naša škola
prilično velika, a zaposlene su tri spremačice, primorani smo zaposliti još jednu do povratka s
bolovanja. Zbog izvanredne situacije, ravnatelj moli prethodnu suglasnost Školskog odbora za
zapošljavanje spremačice Irme Horvat. Nakon kraće diskusije donesena je jednoglasna
Odluka
daje se Ravnatelju Obrtničke škole prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu sa
Irmom Horvat, spremačicom
S prethodno navedenim kandidatom Ravnatelj će sklopiti ugovor o radu sukladno zakonskim
propisima.
Dnevni red je iscrpljen te je sjednica Školskog odbora zaključena u 19:05 sati.
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