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ZAKLJUČCI 
 

sa 17. sjednice Školskog odbora, održane 20. rujna 2018. godine s početkom u 15,00 sati u 

kabinetu za ugostiteljsko posluživanje. 

1. Zapisnik sa 16. sjednice Školskog odbora održane elektroničkim putem jednoglasno je 
usvojen bez primjedbi. 

2. Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. jednoglasno je 
usvojeno. 

3. Plan i program rada Školskog odbora za školsku godinu 2018./2019. usvojen je bez 
nadopune. 

4. Izvješće ravnatelja na kraju školske godine 2017./2018. jednoglasno je prihvaćeno. 
5. Dana je prethodna suglasnost ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu: 

     -  nastavnica računalstva – određeno r.v., 20 sati rada tjedno -Tihana Fumić, bacc.  informatike  
              - strukovni učitelja PN strojarstva – neodređeno  r.v. , 30 sati rada tjedno, uz probni rok od 6   
                 mj. – Elvis Maretić, ing. strojarstva i dipl.ing. proizvodnje  
              -  nastavnik kuharstva i PN kuharstva – određeno r.v., 36,8 sati rada tjedno – 
                 Tihomir Horvata, kuhar specijalist  
               -  nastavnica matematike – određeno r.v., 16 sati rada tjedno – Kristina Cvetković, prof.     
                  matematike i fizike 

- nastavnica turističkog zemljopisa – određeno r.v., 7,3 sati rada tjedno  - Vinka Gregov, prof.                      
   engleskog jezika i književnosti i prof. geografije   
-  nastavnica talijanskog jezika – neodređeno r.v., 30 sati rada tjedno – Ivana Burić, mag.  

         talijanskog jezika i književnosti   
      -  nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture - određeno r.v., 33 sata rada tjedno - Mato      
          Kukuruzović, mag. kineziologije 
       - nastavnica engleskog jezika - određeno r.v.,  27 sati rada tjedno - Ivana Glavan, prof.  
         engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti  
       - nastavnica  PN ugostiteljskog posluživanja - određeno r.v., 5,7 sati rada tjedno - Tanja  
         Radetić, hotelijersko-turistički komercijalist  
       - stručni suradnik pedagog – određeno r.v., 20 sati rada tjedno - Ana Kalčić, mag. pedagogije i     
          engleskog jezika i književnosti  

   

6. Donesena je  Odluka o preraspodjeli stručnog suradnika – knjižničara i dana je   
suglasnost ravnatelju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno radno vrijeme za 20 
sati rada tjedno s mr. Karijom Križman, dipl. psih. 

7. Donesena je Odluka o sklapanju police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za 
školsku godinu  2018./2019., s osiguravajućom kućom Jadransko osiguranje. 
 

 
                                                        
                                                                                                                       Predsjednica Školskog odbora: 
                                                                                                                           Marija Orbanić, dr.vet.med. 

 


