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___________________________________________________________________________ 

 

7. sjednica Školskog odbora održana je dana 21. rujna 2022. u 15,30 sati u prostorijama Škole. 

 

Nazočni članovi:      Izočni članovi: 

1.   Ana Jerbić      1. Bariša Martić (oprvdao izost.) 

2. Dragana Katunarić 

3.   Iskra Mandarić 

4.   Mario Petković      

5. Petar Modrić 

6.   Slađana Zlatović       

 

 

Ostali nazočni članovi: Božana Karl, voditeljica računovodstva i Jadranka Jeličić, tajnica. 

 

Na sjednici se utvrđuje sljedeći dnevni red:  

 

1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Školskog odbora 

2. Izvješće o poslovanju škole za razdoblje od 1.1.2022.-30.6.2022. 

3. Radni odnosi 

4. Upisi u programe obrazovanja odraslih za školsku godinu 2022./2023. 

5. Zamolba  

a) za privremeno korištenje školskog prostora  

b) za produljenje ugovora o zakupu školskog prostora  

6. Izvješće o realizaciji  Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 

2021./2022. 

7. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1) Predsjednik Mario Petković  konstatira da članovi Školskog odbora  nisu elektroničkim 

putem  dostavili primjedbe na sadržaj zapisnika 6. sjednice Školskog odbora, a nije bilo niti 

usmenih primjedbi. Slijedom navedenog predsjednik utvrđuje sljedeće: 

 

Zaključak: Usvojen je zapisnik 6. sjednice Školskog odbora održane od dana 1. lipnja 2022. 

godine. 

 

Ad 2) Izvješće o poslovanju Škole podnosi voditeljice računovodstva, Božana Karl. Ukupni prihod  

za prvih pola godine u 2022. iznosi 4.758.243,15 kuna, a rashod poslovanja 4.886.151,12 kuna. Na 

dan 30. lipnja 2021. Škola je potraživala 13.510,00 kn, za obrazovanje odraslih, 13.775,00 kuna za 

najam poslovnog prostora (Mototakt), 6.619,00 kn za najam garaža, 6.028,00 kn od prodaje 

stanova, 4.217,00 kn za predujmove, 44.859,00 kn za naknade koje se refundiraju od HZZO i 

ostalo. Stanje novčanih sredstava na dan 30. lipnja 2022. iznosi 63.473,00 kn. Škola je ostvarila od 

vlastitih prihoda 93.793,99 kn, od čega od obrazovanja odraslih 19.830,00 kn, najma školskog 

prostora 40.400,00 kn, najma garaža 6.942,00 kn te od donacija 13.680,00 kn.  



Na školska natjecanja potrošene su 142.266,00 kuna što je pokriveno od Agencije za strukovno 

obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

Predsjednik predlaže raspravu. 

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe te je jednoglasno donesen sljedeći: 

 

Zaključak: Na prijedlog ravnatelja donesen je polugodišnji obračun za 2022. godinu. 

 

Ad 3) Predsjednik konstatira da su članovi Školskog odbora elektroničkom poštom primili Odluku 

ravnatelja o promjenama ugovora o radu za Željka Totha i Maria Petkovića, predsjednika Školskog 

odbora.  Naime, Mario Petković, prof. zaposlen je u Školi na  neodređeno puno radno vrijeme na 

radnom mjestu nastavnika računalstva i voditelja informatičkog kabineta, a od dana 1. rujna 2022. 

godine nastavlja raditi u Školi na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno radi 

ostvarivanja prava na mirovinu u dijelu radnog vremena, a Željko Toth, dipl. inž. i mag. 

informatičar,  koji je u Školi imao zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme od 

22 sata tjedno od  dana 1. rujna 2022. godine sklopio je ugovor o radu na neodređeno puno radno 

vrijeme na radnom mjestu nastavnika računalstva. 

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe na promjene u radnim odnosima nastavnika.   

 

Ad 3) Upisi u program obrazovanja odraslih obavljaju se na temelju Odluke školskog odbora kojom 

se  utvrđuju uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početak nastave. 

Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih izvode se za stjecanje srednje stručne spreme, niže 

stručne spreme, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja. 

Nastava se uglavnom izvodi konzultativno-instruktivno, osim za organizirane grupe nastava je 

redovna. Obrazovanje odraslih izvodi se prema Zakonu o obrazovanju odraslih i provedbenim 

propisima. 

Upisi polaznika provode se na temelju natječaja. S obzirom na specifičnost struke i potrebe 

polaznika, rok za upis definira se „tijekom godine“ (interes za upisima u građevinskoj podsezoni, 

uglavnom su od studenog do ožujka). 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasnu su donijeli sljedeći: 

 

Zaključak: Članovi Školskog odbora suglasni su da se nastavi obrazovanje odraslih polaznika 

u školskoj godini 2022./2023. sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, 

provedbenim propisima i donesenim Odlukama. 

 

Ad 4) a. Predsjednik navodi kako je Škola elektroničkim putem primila zamolbu Pučkog otvorenog  

učilišta Zagreb i prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji. 

Predsjednik navodi da je ovaj put zatražena poslovna suradnja u realizaciji praktične nastave za  

program za jednostavne poslove protupotresne obnove zidanih objekata.  

Za realizaciju Ugovora o poslovnoj suradnji potrebno je osigurati dovoljan broj polaznika, o čemu 

će Učilište pisanim putem obavijesti Školu nakon čega će Škola postupila sukladno Programu  

javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. 

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

Zaključak: Usvaja se zahtjev za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s Pučkim 

otvorenim učilištem Zagreb vezano za realizaciju praktične nastave za 

program za jednostavne poslove protupotresne obnove zidanih objekata.  



 

Ad 4) b. 1. Gosp. Jakov Topalović, zastupnik Čalde d.o.o., Domagovići 11a, Jastrebarsko podnio 

 je zahtjev za privremeno korištenje školskog prostora za dva samoposlužna automata za tople i  

hladne napitke i sendviče pod jednakim uvjetima te pristaje na naknadu Školi u iznosu od 1.200,00  

kuna. Dosadašnji poslovni odnosi bili su korektni i naknade Školi podmirivane su na vrijeme. 

Članovi Školskog odbor jednoglasno su usvojili zahtjev Čalde d.o.o. i sljedeći: 

 

Zaključak: Školski odbor usvojio je zahtjev Čalde d.o.o. iz Jastrebarskog, Domagovići 11.a za  

korištenje prostora za ugradnju dva samoposlužna automata uz mjesečnu naknadu 

od 1.200,00 kuna.  

 

b. 2. Škola je primila zamolbu za korištenje prostora od tvrtke Mali šahisti d.o.o., Zagreb koju vodi 

naš nastavnik matematike, Jakov Pavić, za održavanje šaha, subotom od 11:15 do 12:45 za vrijeme 

nastavne godine. 

 

Zaključak: Školski odbor usvojio je zamolbu tvrtke Mali šahisti d.o.o., Zagreb, za korištenje 

prostora jedne učionice, subotom od 11:15 do 12:45 za vrijeme nastavne godine, a 

naknada iznosi 60,00 kuna za 60 minuta. 

 

b. 3. Predsjednik navodi da je primljena molba Udruge – Mediatalenti za nastavak ugovora o 

suradnji sa Školom, a vezano za provođenje novinarsko-filmske radionice, snimanja, montaže.    

Predsjednik navodi da je Udruga u suradnji s učenicima uspješno realizirala nekoliko projekata. 

Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su  usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Školski odbor prihvaća molbu Udruge – Mediatalenti za korištenje školskog 

prostora temeljem ugovora o poslovnoj suradnji.   

 

Ad 6) Predsjednik navodi da je Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole za  

2021./2022. dostavljeno elektroničkim putem članovima Školskog odbora (u prilogu). Navodi   

kako je Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022. gotovo u cijelosti vrlo  

uspješno ostvaren, što ukazuje na savjestan pristup radnim obvezama svih radnika – od nastavnika, 

stručnih službi do pomoćnog osoblja. Ističe se rad  razrednika, zamjenika razrednika i voditelja  

stručnih vijeća. Vrlo uspješnim ocjenjuje rad nastavnika koji sudjeluju u andragoškoj izobrazbi.  

Predsjednik se osvrnuo na zaključak u izvješću te zahvalio i članovima Školskog odbora na  

praćenju i sudjelovanju u radu Škole.   

Nakon rasprave članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće te su usvojili sljedeći: 

 

Zaključak: Usvaja se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 

godinu 2021./2022. 

 

Ad 7) Škola je nakon jesenskog upisnog roka dobila odobrenje Ministarstva za naknadni upis još 

jednog razrednog odjela. Članovi Školskog poveli su  raspravu o realizaciji  upisa učenika u prvim 

razredima. 

Sjednica je zaključena u 16,20 sati. 

 

 

 



   Zapisničar:                        Predsjednika Školskog odbora: 

 

 

Jadranka Jeličić           Mario Petković, prof.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Zagreb, 21. rujna 2022. 


