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Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Školskog odbora Srednje tehničke prometne škole, Split, 

održane dana 6. rujna 2018. godine 
 
Ad. 1.  Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Školskog odbora 

Na zapisnik sa 7. sjednice Školskog odbora, održane dana 11. srpnja 2018. nije bilo primjedbi 
i dopuna pa je isti jednoglasno verificiran od strane nazočnih članova Školskog odbora. 
 

Ad. 2.   Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje/prestanak radnih odnosa 
a) Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za sporazumni prestanak radnog odnosa sa 

K. N., prof., koja sa Školom ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno nepuno radno 
vrijeme, za obavljanje poslove nastavnika njemačkog jezika, za 2 sata nastave tjedno. 

  
b)Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnih odnosa sa sljedećim 
kandidatima:  
- s Ž. K., dipl. politolog, za poslove nastavnika politike i gospodarstva, za 6 sati nastave 
tjedno, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutnog nastavnika I. N., a do povratka istog na 
rad odnosno najdulje do 30. lipnja 2019. godine. 
- s V. B., mag. edukacije povijesti i mag. filozofije, za poslove voditelja smjene, za 3,4 sata 
dnevno odnosno 17 sati rada tjedno, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutnog nastavnika I. 
N., a do povratka istog na rad odnosno najdulje do 15. srpnja 2019. godine. 
 
M. V., dipl. ing. matematike 
Ugovor o radu koji je zaključen na puno, neodređeno radno vrijeme, za poslova nastavnika 
matematike – za 19 sati nastave tjedno i razredništva – 1 sat tjedno, preinačiti na način da se 
ugovor sklopi na puno, neodređeno radno vrijeme, za poslove nastavnika matematike. 
 
- s T. T., dr. medicine, za poslove nastavnika predmeta „Prva pomoć u cestovnom 
prometu“, za 5 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da radnica u roku od 
dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa stekne pedagoške kompetencije i položi 
stručni ispit, u protivnom joj prestaje radni odnos istekom posljednjeg dana roka za stjecanje 
pedagoških kompetencija i polaganje stručnog ispita. 
 

Ad. 3.   Rješavanje po žalbi M. V. na Odluku Nastavničkog vijeća 
Žalba se odbija. 
 


