SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/19-01/02
Urbroj: 2147-20-01-19-4
Makarska, 28. veljače 2019. god.
Z A P I S N I K
OSAMNAESTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Datum i vrijeme: 28. veljače 2019. g. u 10,30 sati.
Mjesto: kabinet informatike (17).
Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina, M. Maslać, i M. Mustapić.
Odsutni: A. Jović (o), J. Kosović (o) i Ž. Matić (o).
Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj, Z. Bokšić voditeljica računovodstva i T. Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Mario Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio
slijedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice
2. Financijsko izvješće za 2018. godinu
3. Razno
Predloženi dnevni red su članovi Odbora jednoglasno usvojili.
Ad1) Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika sedamnaeste sjednice, a
kako se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio
zapisnik.
AD2) Financijsko izvješće za 2018. godinu je kratko obrazložila Zrinka Bokšić, voditeljica
računovodstva, istaknuvši da u poslovanju škole nije bilo posebnih problema. Napomenula je da se i dalje
vuče prastari dug škole prema osnivaču kojeg je osnivač obećao davno otpisati ali to još nije učinjeno.
Ravnatelj je potom dao kratki osvrt na problematiku poslovanaj uz isticanje da školi nisu plaćeni troškovi
sudjelovanaj učenika na natjecanjima, ali je od strane osnivača obećano da će isti biti podmireni.
Kako nije bilo javljanja za raspravu o izvješću predsjedatelj je članove odbora pozvao na izjašnjavanje o
istom.
Izvješće o finacijskom polsovanju je jednoglasno usvojeno.
AD4) Pod točkom razno ravantelj je Odbor izvjestio o aktualnim zbivanjima među kojima je posebno
istakao uspjehe naših učenika na natjecanjima i uspješnu organizaciju međužupanijskog natjecanja
učenika u zanimanju frizer. Uz to istakao je dobru suradnju s hoteljskom kućom "Blues Sun" u čijoj
organizaciji su naši učenici i nastavnici ugostiteljske struke bili na stručnom usavršavanju, pored toga
istaknuo je i sudjelovanje naše pkole kao partnera u projektu ERASMUS u sklopu kojega će naši učenici
(frizeri i ugostitelji) sudjelovati u stručnom posjetu Milanu, Italija.
Radmila Luketina je kratko istakla značaj tog sudjelovanja (ERASMUS) i posebno ukazala na potrebu da
se svi ti rezultati naših učenika i projekti trebaju značajnije medijski popratiti.
Sastanka je završen u 11,10 sati.
Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

