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X. gimnazija „ Ivan Supek “ 

Klaićeva 7, Zagreb 

 
Školski odbor 

 
KLASA: 003-06/19-01/13 

URBROJ: 251-102-02-18-2 

 
Zagreb, 02.travnja 2019. godine 

 
IZVOD 

iz zapisnika sa 21. sjednice Školskog odbora 

održane dana 02. travnja 2019. godine s početkom u 16.30 sati, 
u sjedištu Škole, soba 309 

 
Sjednici Školskog odbora prisustvovalo je 6 članova Školskog odbora, što je dovoljno za 

pravovaljano odlučivanje. 

Zapisničar: Dajana Gaćina, prof. 
 
 

Na sjednicu su pozvani gđa. Branka Obradović Martinec u ime sindikata Preporod i g. 
Dubravko Bartolić u ime  je NSZSŠH. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora i predložila sljedeći Dnevni red koji je 

jednoglasno usvojen. 

 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika s 20. Sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje Statuta X. gimnazije „ Ivan Supek“ 
3. Odabir kandidata temeljem natječaja 
4. Donošenje odluke o nabavi informatičke opreme 
5. Donošenje prijedloga Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju 

kandidata za zapošljavanje 
6.  Razno 

 
AD 1. 
 
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 20. sjednice Školskog odbora. 

 

AD 2. 
 
Statut X. gimnazije „ Ivan Supek“ jednoglasno je usvojen. 

 
AD 3. 
 
Ravnateljica prof. Frković obavijestila je članove ŠO da je proveden natječaj za radno mjesto 
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profesora hrvatskog jezika na neodređeno, puno radno vrijeme, profesora hrvatskog jezika na 
određeno , pola radnog vremena i prof. etike na neodređeno radno vrijeme. 
a) Za prof. hrvatskog jezika na neodređeno, puno radno vrijeme, ravnateljica je predložila 
Mateu Klarin, jednoglasno je prihvaćeno. 
b) Za profesora hrvatskog jezika na određeno, pola radnog vremena, ravnateljica je predložila 
profesoricu Zrinku Živković, jednoglasno je prihvaćeno. 
c) Ravnateljica Frković je predložila poništenje objavljenog natječaja za profesora etike na 
neodređeno zbog neizvjesnosti oko satnice profesora etike, te da se objavi novi natječaj na 
ODREĐENO vrijeme, do 31.08.2019.g., prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 
AD 4. 
 
Ravnateljica Frković obavijestila je članove ŠO da je u veljači 2019.g., na račun škole 
MZOO uplatilo 225.000 kn za kupnju informatičke opreme.  Formirano je 
Povjerenstvo, u sastavu, prof. Frković, prof. Kapor Najman i prof. Vresk, te je 
odlučilo da se oprema nabavi od CS Computer System d.o.o. u vrijednosti od 
213.556,65kn.  Prof. Najman Kapor obrazložila je odluku povjerenstva,te je 
sastavljen Zapisnik o otvaranju , pregledu i procijeni ponuda. 
 
Članovi ŠO jednoglasno su prihvatili odluku Povjerenstva. 
 

AD 5. 

 

Na raspravu o 5. točki dnevnog reda sjednice su pozvani gđa. Branka Obradović Martinec u 
ime sindikata Preporod i g. Dubravko Bartolić u ime NSZUSŠH. Došli su na sjednicu u 17.00h 

Ravnateljica Frković je rekla da je problematičan čl.12 i čl.13 kojim se predlaže psihološko 
testiranje sposobnosti, jer iziskuje novčana sredstva sa kojima Škola ne raspolaže. 

 

Gđa. Mikulić je rekla da nema primjedbi na prijedlog Pravilnika te da je dobro napisan. 

Prof. Vukić se očitovao da je Pravilnik dobar, te da je psihološko testiranje jedna od 
mogućnosti, a ne obvezatno. 

 

Prof. Gaćina se slaže sa psihološkim testiranjem, ali da nije u Pravilniku dobro definirano. 

Nakon rasprave, predsjednica ŠO prof. Vukić predložila je glasovanje o predloženom 
Pravilniku. 

 

Prijedlog Pravilnika nije prihvaćen te se upućuje na daljnju doradu i članovi ŠO smatraju da se 
treba tražiti mišljenje Gradskog ureda za obrazovanje. 

 

 
 

 
Sjednica je završila u 17.30 sati. 

 
 
 

Zapisničar Predsjednica Školskog odbora 

v.r. D. V. v.r. LJ. E. V., prof. 


