ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET
ZAGREB
TRG J. F. KENNEDYJA 8

KLASA: 602-03/17-01/42
URBROJ: 251-96-02/1-17-51
Zagreb, 31. kolovoza 2017. godine
IZVADAK IZ ZAPISNIKA BR. 8
(ODLUKE I ZAKLJUČCI)
s 8. sjednice Školskog odbora Škole za cestovni promet iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 8
održane 31. kolovoza 2017. godine, u uredu ravnateljice Škole, s početkom u 16:00 sati.
Nazočni: Marija Mlinarević, predsjednica i članovi: Martina Sesar, Sanja Tirić, Ilija
Krstanović i Nenad Kazija
Nenazočni: Ozren Drmić (nije ispričao nedolazak), Karolina Greif (ispričala je nedolazak),
Pozvani: Renata Heljić – ravnateljica Škole
Tomislav Palić – tajnik Škole
Tomislav Kučina - voditelj Autoškole „Škola za cestovni promet“
Zapisničar: Tomislav Palić
Predsjednica je predložila sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika br. 5 sa sjednice Školskog odbora od 19.
lipnja 2017. godine, br. 6. sa sjednice Školskog odbora od 7. srpnja 2017.
godine i br. 7. sa sjednice Školskog odbora od 22. kolovoza 2017. godine
2. Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada škole za školsku
godinu 2016./2017.
3. Analiza uspjeha i izostanaka učenika u školskoj godini 2016./2017.
4. Informacije o upisu učenika u prvi razred u školskoj godini 2017./2018.
5. Radno-pravni odnosi
6. Aktualne teme
Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.
Ad 1.
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 5 sa sjednice Školskog odbora od 19.
lipnja 2017. godine isti je jednoglasno prihvaćen glasovima članova Školskog odbora koji su
prisutni na ovoj, osmoj sjednici, a bili su prisutni i na petoj (Mlinarević, Sesar, Tirić i
Krstanović).
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Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 6. sa sjednice Školskog odbora od 7.
srpnja 2017. godine isti je jednoglasno prihvaćen glasovima članova Školskog odbora koji su
prisutni na ovoj, osmoj sjednici, a bili su prisutni i na šestoj (Mlinarević, Sesar, Tirić i
Kazija).
Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik br. 7. sa sjednice Školskog odbora od 22.
kolovoza 2017. godine isti je jednoglasno prihvaćen glasovima članova Školskog odbora koji
su prisutni na ovoj, osmoj sjednici, a bili su prisutni i na sedmoj (Mlinarević, Sesar, Tirić i
Krstanović).
Ad 2.
Školski odbor jednoglasno je donio
ODLUKU
Usvaja se Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku
godinu 2016./2017. koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Ad 3.
Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. detaljnije je upoznala Školski odbor s Analizom
uspjeha i izostanaka učenika u školskoj godini 2016./2017., koja je dio Izvještaja o ostvarenju
godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017.
Ad 4.
Ravnateljica Renata Heljić, dipl. ing. izvijestila je Školski odbor da je interes za upis u
Školu za cestovni promet bio velik te da su sva raspoloživa mjesta popunjena u ljetnom
upisnom roku.
Ad 5.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
nakon provedenog natječaja za sljedećeg djelatnika:
1. ROBERT SCHUBERT, diplomirani inženjer prometa iz Zagreba, za radno mjesto
predavača u autoškoli i instruktora vožnje – s nepunim radnim vremenom (20 sati
tjedno) – na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, zbog povećanog opsega
posla.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
nakon provedenog natječaja za sljedeću djelatnicu:
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1. IVONA KUCLJAK, magistra ekonomije iz Zagreba, za radno mjesto referenta za
polaznike u Odjelu za obrazovanje odraslih – s punim radnim vremenom (40 sati
tjedno) – na određeno vrijeme do povratka na poslove privremeno nenazočne radnice
Mirjane Janći Juranović.
Nakon glasovanja jednoglasno je donesena
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa
za sljedeće djelatnike:
1. IVO KOZARČANIN, instruktor vožnje iz Samobora, za radno mjesto instruktora
vožnje u autoškoli – s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) – zbog povećanog
opsega posla, na određeno vrijeme, ne dulje od 60 dana.
2. ALEKSANDAR VUČKOVIĆ, prvostupnik inženjer prometa iz Oroslavja, za radno
mjesto strukovnog učitelja - instruktora vožnje – s punim radnim vremenom (40 sati
tjedno) – na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do popune
radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60 dana.
3. KARLO HORVAT, magistar edukacije geografije i magistar geologije iz Zagreba, za
radno mjesto nastavnika geografije i prometne geografije – s nepunim radnim
vremenom (29 sati tjedno) – na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe
odgodu do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a
najdulje do 60 dana.
4. GORAN MATIĆ, diplomirani inženjer prometa iz Zagreba, za radno mjesto
nastavnika predmeta osnove prijevoza i prijenosa i praktične nastave – s nepunim
radnim vremenom (19 sati tjedno) – na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji
ne trpe odgodu do popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisan
način, a najdulje do 60 dana.
5. ROBERT SCHUBERT, diplomirani inženjer prometa iz Zagreba, za radno mjesto
strukovnog učitelja – instruktora vožnje iz predmeta upravljanje motornim vozilom i
nastavnika iz predmeta propisi u cestovnom prometu – s nepunim radnim vremenom
(20 sati tjedno) – na određeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu do
popune radnog mjesta na temelju natječaja ili na drugi propisan način, a najdulje do 60
dana.
Ad 6.
Ostalo je ispušteno kao nepotrebno
Time je dnevni red iscrpljen i predsjednica Školskog odbora je zaključila sjednicu u
16:59 sati.
Predsjednica Školskog odbora
Marija Mlinarević, prof.
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