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Predsjedništvo UHSR-a 

Zagreb, 4. rujna 2020. 
 

Z A P I S N I K 
 

sa 13. sjednice proširenog Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja                 

održane 4. rujna 2020. s početkom u 1000 sati uu  IIII..  GGiimmnnaazziijjii,,  KKrriižžaanniiććeevvaa  uull..  44,,    ZZaaggrreebb 

 

 

 
Sjednica je započela u 10.00 sati. 
 
Nazočni članovi Predsjedništva u širem sastavu: Suzana Hitrec, predsjednica Udruge 
hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (u daljnjem tekstu: UHSR), Luka Mladinović, , Jasminka 
Štajcer, Ivan Bedeničić, Branko Cvetković, Josip Jovanovac , Pavica Biondić-Ivanković, 
Damir Šegota, Darinka Svetec, Debora Radolović i Lidija Žager, te članovi Nadzornog 
odbora: Drago Bagić i Marko Ilijašev. 
 
Ostali nazočni: Božo Pavičin, glavni savjetnik Ministra , tajnica UHSR-a Brankica Žugaj 
 
Izočni: Zdravka Grđan, Tomislav Gregur, Ivan Vidmar, Ante Dževlan, Ivica Rozijan, 
Vjekoslav Robotić, Zlatko Stić, Dražen Sekso, Ina Žderić, Mladen Kamenjarin, Marijana 
Bakmaz, Asja Jelaković. 
 
Zapisničarka: dr.sc. Brankica Žugaj. 
 
Predsjedavajuća: Suzana Hitrec 
 

Predsjednica Udruge Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da je ovoj 
sjednici Predsjedništva u širem sastavu nazočno 11 članova, što je dovoljno za pravovaljano 
odlučivanje (kvorum) i predložila sljedeći 
 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

11..  UUssvvaajjaannjjee  ZZaappiissnniikkaa  ss  1122..  ssjjeeddnniiccee  ššiirreegg  PPrreeddssjjeeddnniiššttvvaa  UUHHSSRR--aa  ooddrržžaannee  1199..  

0022..  22002200..  ggoodd..  uu  ZZaaggrreebbuu    ((zzaappiissnniikk  ddoossttuuppaann  nnaa  wweebbuu))  

22..  PPrriipprreemmaa  nnoovvee  nnaassttaavvnnee  ggooddiinnee  

33..  OOssttaallee  aakkttuuaallnnoossttii    

44..    PPrriijjeeddlloozzii  zzaa  ddaalljjnnjjii  rraadd  UUHHSSRR--aa  
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Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

 
 
 
Ad 1. 
 
Na mrežnoj stranici Udruge nalazio se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva imali 
prilike prethodno pročitati. Nije bilo primjedaba. 
 
ZAKLJUČAK 
 
Jednoglasno je usvojen  zapisnik 12. sjednice proširenog Predsjedništva UHSR-a. 
 
 
Ad 2. 
 
Predsjednica je pozdravila i zahvalila na sudjelovanju sastanku savjetniku Ministra znanosti i 
obrazovanja Boži Pavičinu, te ga pozvala da se obrati nazočnima. Savjetnik je prisutne 
pozvao na aktivnu suradnju. Iscrpno je izvjestio prisutne o pripremama za novu nastavnu 
godinu. Važno je imati kvalittnu komunikaciju svih dionika sustava putem svih 
komunikacijskih kanala. Istaknuno je važnost i  veliku odgovornost ravnatelja. Ministarstvo je 
osnovalo pozivni centar za roditelje, učenike, nastavnike i ravnatelje, te mail 
idemouskolu@mzo.hr, kako bi svi dionici u kratkom roku dobili odgovore na postavljena 
pitanja i nejasnoće oko provedbe Uputa.  Škole su sigurna mjesta, ukoliko se provode 
postojeće mjere i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovisno o epidemiološkoj 
situaciji postepeno će se mjere relaksirati. U uputama detaljno su objašnjeni načini 
postupanja u pojedinim situacijama (nošenja maski, samoizolacije, vulnerabilne osobe i dr.).  
Ravnatelji se za sve nejasnoće mogu obratiti na kontakte u MZO-u. 
Predsjednica je izrazila veliko zadovoljstvo načinom komunikacije i brzinom odgovora na 
postavljena pitanja. Nazočni su izrazili zadovoljstvo i  zahvalili na ohrabrenju od strane 
Ministarstva znanosti i obrazovanja.  
Jasminka Štajcer iznjela je problem medicinskih škola i praktične nastave oko zaštitne 
opreme učenika u bolnicama.  
Ivan Bedeničić ističe problem dugotrajnog čekanja odgovora na zatražene suglasnosti, te 
opremanje škole informatičkom opremom u okviru e-škole.  
Predsjednica je istaknula problem statusa ravnatelja i percepcije javnosti, te smatra te 
nastavak rada na profesionalizaciji rada ravnatelja i licneciranju, kao i uvažavanju primjedbi 
koje su ravnatelji uputili u esavjetovanje vezano uz postupak napredovanje u zvanje 
ravnatelja mentora/savjetnika/izvrsnog savjetnika. Istaknula je važnost hitnog održavanja 
stručnih ispita koji se nisu održali tijeko nastave na daljinu, kao i obnove postupka 
napreovanja u zvanje za one kojima uskoro zvanje ističe.  
Na dosadašnjim sastancima predstavnika UHSR-a i MZO-a koji su održani 25.08. i 31.08. 
raspravljalo se o organizaciji rada škola u modelima A i B, postupku s učenicima I 
djelatnicima u samoizolaciji I oboljelima, zamjenama, suglasnostima za tehničko oosoblje te 
organizaciji izvanučioničke nastave i  ekskurzija.  

mailto:idemouskolu@mzo.hr
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Savjetnik Ministra, Božo Pavičin, smatra da je bitno da nastavnimo suradnju i zajedno 
rješavamo sve probleme.  
 
ZAKLJUČAK 

 
Članovi Predsjedništvo zaključili su da škole poduzimaju sve dostupne mjere za 
zaštitu učenika i zaposlenika  te da će se obraćati s pitanjima MZO-u, osnivačima te 
HZJZ, školskim liječnicima i epidemiloškoj službi. 
 
 
Ad 3. 
 

U MZO-u je održan sastanak sa predstavnicima Udruga osnovnih, srednjih škola i učeničkih 
domova 25.08.2020. neposrednio prije online obraćanja Ministara ravnateljima. O ishodu 
sastanka objavljena je bilješka na web stranici Udruge te je svim članovima Udruge poslana 
informacija elektroničkom poštom. Predsjednica je pozvana 31.8.2020. na sastanak sa 
Ministrom i savjetnikom, gdje je iznjela sve aktualne  probleme s kojima se susreću ravnatelji 
u srednjoškolskim ustanovama. Predsjednica je nazočne uputila da održe ogranke Udruge 
online ili fizički te upute svoje članove na komunikaciju s Ministarstvom, osnivačima i 
Udrugom oko svih pitanja, problema i nejasnoća. 

Predsjednica je izvijestila nazočne o kontinuranom upozoravnju MZO o statusu ravnatelja. 
Uputila je opsežan dopis Ministru u svezi statusa ravnatelja te postupka napredovanja 
ravnatelja. Predsjednica je nazočne istaknula da je napredovanje ravnatelja staleški jako 
važno te da je potrebno isticati i ukazivati javnosti složenu i značajnu ulogu ravnatelja kao i 
posebnu odgovornost koju ravnatelj uvijek nosi pa tako i u ovoj situaciji kriznog upravljanja. 

 
ZAKLJUČAK 
 
Predsjednica je izvijestila članove Predsjedništva o aktivnostima UHSR-a poduzetim u 
kolovozu vezano uz pripremu nove nastavne godine te  aktualne probleme u 
srednjoškolskom sustavu koji su prezentirani Ministru i suradnicima. Članovi 
Predsjedništva su se složili sa svim izloženim. 
 
 
 
Ad 4. 
 

Zbog epidemioloških uvjeta COVID 19 predloženo je da se jesenski stručni skup Udruge za 
ne održava uživo. Čim se uvijeti primjene bit će planiran I održan stručni skup. 

Dugogodišnji član Predsjedništva Rade Šimičević iz Ogranka Zadarske županije izabran je za 
saborskog zastupnika, te je izabrana nova članica Marijana Bakmaz.  
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Luka Mladinović je predložio da Udruga uplati Fondu za obnovu grada Zagreba određena 
sredstva. Prijedlog će biti iznijet na Skupštini Udruge te će članovi Skupštine o tome donijeti 
odluku..  
 
Svi nazočni dobili su popis članova koji su platili članarinu za ovu kalendarsku godinu. Isti 
popis se nalazi na mrežnoj stranici Udruge. Ukoliko još netko želi biti član Udruge i platiti 
članarinu, a nije dobio ponudu, treba poslati e-mail na Udrugu. Nazočni trebaju sakupiti 
evidenciju svojih članova sa podacima (OIB ustanove, OIB osobni, mail adresa službena) i 
poslati tajnici.  
 
Skupština se treba održati do kraja godine ili fizički ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji.  
 
Predloženo je da se oformi whats up grupa članova Predsjedništva radi brže i učinkovitije 
komunikacije te je dogovoreno da će tajnica oformiti grupu. 
 
Članovi Predsjedništva su istaknuli važnost održavanja sastanaka Predsjedništva (uživo i 
online) u razdoblju koje slijedi. 
 
 
 
ZAKLJUČAK 
 
Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predložene prijedloge. 
 
 
Sjednica je završila u 12.00 sati. 
 

Zapisničarka:   Predsjedavajuća: 

Brankica Žugaj, v. r.,       Suzana Hitrec, v. r., 

tajnica UHSR-a         predsjednica UHSR-a 

 


