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KLASA: 003-06/18-01/08
URBROJ: 2111-24/01-18-02
Daruvar, 13. rujna 2018.g.

ZAPISNIK
sa 15. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 13. rujna 2018. godine
u zbornici škole, s početkom u 15:00 sati.
Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Marijeta
Donat, Miroslava Veltruski, prof., Sanja Klubička, dipl. ing., ravnateljica i Željka Znamenaček Martić,
struč. spec. admin. publ., tajnica, ujedno i zapisničarka.
Odsutni: Zlatko Getliher, ing. i Darinka Nikolić.
Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 15. sjednicu Školskog
odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Školskog odbora
2. Prijem radnika u radni odnos na temelju natječaja- davanje prethodne suglasnosti
za zapošljavanje
3. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik sa 13 sjednice održane 09. srpnja 2018. i zapisnik sa
14. sjednice koja je održana elektronskim putem dana 29. kolovoza 2018. koje su svi članovi dobili na
uvid putem elektronske pošte.
Školski odbor jednoglasno
usvaja zapisnike sa 13. i 14. sjednice Školskog odbora
AD 2.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Prijem radnika u radni odnos na temelju
natječaja, odnosno davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje. Daje riječ ravnateljici koja
članovima školskog odbora navodi nastavnike s kojima je samostalno od početka školske godine
sklopila ugovore o radu do 60 dana jer obavljanje poslova nije trpilo odgodu. Uredu državne uprave
BBŽ-a prijavljena je potreba zapošljavanja nastavnika potrebnih na početku školske godine. Za

poslove nastavnice kemije Ured je poslao Obavijest da se na Listi zaposlenika koji rade na neodređeno
nepuno radno vrijeme nalazi Nasta Kos iz Bjelovara. Nasta Kos je bila i ranije zaposlena kod nas, te
ravnateljica traži prethodnu suglasnost za njeno zapošljavanje na radno mjesto nastavnika kemije na
nepuno određeno radno vrijeme od 6 sati nastave tjedno. Po dobivanju Obavijesti od Ureda državne
uprave raspisan je natječaj koji je trajao od 03. do 10. rujna 2018. za slijedeća radna mjesta:
1. Nastavnik/ca tehnologije zanimanja za učenike s teškoćama u zanimanju pomoćni kuhar i
slastičar
-

1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 9 sati nastave tjedno

2. Nastavnik/ca informatike/računalstva i računalne skupine predmeta
3.
4.
5.
6.
7.
-

1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
Nastavnik/ca prometne skupine predmeta
1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
Nastavnik/ca tehnologije zanimanja za pomoćne stolare
1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme- 3 sata nastave tjedno
Nastavnik/ ca strojarske skupine predmeta
1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
Nastavnik/ca kemije
1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme-4 sata nastave tjedno
Nastavnik/ca prve pomoći u cestovnom prometu
1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme- 2 sata nastave tjedno

Za radno mjesto nastavnika/ice tehnologije zanimanja za učenike s teškoćama u zanimanju
pomoćni kuhar i slastičar pristigle su dvije zamolbe, nastavnika/cu informatike/računalstva i računalne
skupine predmeta dvije zamolbe, nastavnika/cu prometne skupine predmeta dvije zamolbe,
nastavnika/cu strojarske skupine predmeta dvije zamolbe, nastavnika/cu kemije četiri zamolbe i za
nastavnika/cu prve pomoći jedna zamolba. Za nastavnika/cu tehnologije zanimanja za pomoćne stolare
nije došla niti jedna zamolba.
Ravnateljica traži od članova Školskog odbora prethodnu suglasnost za zapošljavanje na
temelju natječaja za
- Andreu Tomašek, mag. kemije na radno mjesto nastavnice tehnologije zanimanja za
učenike s teškoćama u zanimanju pomoćni kuhar i slastičar i na radno mjesto nastavnica
kemije, te napominje da bi nastavnici Andrei Tomašek na tih 13 sati ukupno dodala još i
raspored i razredništvo, tako da se suglasnost traži na određeno za puno radno vrijeme.
- Dražena Hušeka, struč. spec. ing. techn. inf. na radno mjestu nastavnika
informatike/računalstva i računalne skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme.
- Ivana Frantala, mag. ing. na radno mjesto nastavnika prometne skupine predmeta na
određeno puno radno vrijeme.
- Marka Štromajera, ing na radnom mjestu nastavnika Strojarske skupine predmeta na
određeno nepuno radno vrijeme od 6 sati nastave tjedno.
- Željka Rendića, dr. med na radno mjesto nastavnika prve pomoći u cestovnom prometu
na određeno i nepuno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno.
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s
1. Andreom Tomašek, mag. kemije na radnom mjestu nastavnice tehnologije zanimanja za učenike
s teškoćama u zanimanju pomoćni kuhar i slastičar i za nastavnicu kemije na određeno puno
radno vrijeme.
2. Draženom Hušekom, struč. spec. ing. techn. inf. na radnom mjestu nastavnika
informatike/računalstva i računalne skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme.
3. Ivanom Frantalom, mag. ing. na radnom mjestu nastavnika prometne skupine predmeta na
određeno puno radno vrijeme.
4. Markom Štromajerom, ing na radnom mjestu nastavnika Strojarske skupine predmeta na
određeno nepuno radno vrijeme od 6 sati nastave tjedno.
5. Željkom Rendićem, dr. med na radnom mjestu nastavnika prve pomoći u cestovnom prometu
na određeno i nepuno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno.
AD 3.
Pod točkom Razno, Ravnateljica navodi da je potrebno odabrati osiguranje učenika.
Ravnateljica predstavlja ponude koje su pristigle od osiguravajućih kuća: Jadransko osiguranje,
Wiener osiguranje, Croatia osiguranje, Allianz osiguranje, Agramlife osiguranje i Merkur osiguranje.
Svaki član je dobio tablični prikaz osiguratelja u kojem su vidljive cijene određenih stavki koje pokriva
premija osiguranja. Ravnateljica poziva članove da se uključe u raspravu, da podijele ako imaju neka
dobra ili loša iskustva vezano za neke od osiguratelja. Članovi navode kako imaju dobra iskustva sa
Croatia osiguranjem. Nakon rasprave odlučeno je da će se sklopiti polica osiguranja sa Croatia
osiguranjem.
Ravnateljica obavještava članove da je u tijeku natječaj za nastavnicu hrvatskoga jezika jer je
nastavnica Žana Župan otišla na bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, te da je Uredu državne
uprave poslana prijava potrebe za zapošljavanje za nastavnika/cu hrvatskoga jezika na određeno puno
radno vrijeme i da prema obavijesti Ureda državne uprave na njihovoj Listi nije bilo tehnoloških
viškova, te da će nakon okončanja natječaja biti zatražena njihova suglasnost za zapošljavanje.
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da je u tijeku izrada projektne
dokumentacije za energetsku obnovu zgrade (Gundulićeva 14) u kojoj se nalaze sve tri srednje škole,
čiji je vlasnik Tehnička škola, navodi da je dobivena suglasnost Županije, te traži suglasnost Školskog
odbora.
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za projekt energetske obnove zgrade za sve tri srednje škole, čiji
je vlasnik Tehnička škola Daruvar
Ravnateljica izvještava članove Školskog odbora o tijeku prikupljanja donacija za kupnju CNC
obradnog centra, te navodi da će se ići u postupak jednostavne nabave s obzirom da će ostatak do

punog iznosa podmiriti Županija, te traži suglasnost Školskog odbora.
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti za nabavu CNC obradnog centra
Ravnateljica također izvještava članove Školskog odbora o nabavci rabljenih računala za
računalnu učionicu, te traži njihovu suglasnost.
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za nabavku rabljenih računala za računalnu učionicu
Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga, sjednica je završena u 15:45 sati.

Zapisničarka:
Željka Znamenaček Martić, struč.spec.admin. publ.

Predsjednica Školskog odbora:
Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing.

