
Na temelju članka 11. i 39. Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, sukladno članku 

28. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08., 86/09., 

92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) 

Školski odbor Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, na 40. sjednici  održanoj dana 21. 

veljače 2020. godine donio je 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 

2019./2020. 

 

1. Usvaja se izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Jan 

Vlašimsky Virovitica za školsku godinu 2019./2020., KLASA: 003-05/19-01/05, 

URBROJ: 2189-32-04-19-1 od 04. listopada 2019. godine. 

2. U Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2019./2020., na stranici 18. pod 

Dnevna i tjedna organizacija rada škole mijenjaju se podaci na način: 

- škola organizira nastavu u suprotnom turnusu  od redovne osnovne i srednje škole. 

- nastava se organizira  u pravilu ponedjeljkom i četvrtkom poslijepodne, a utorkom 

i petkom prijepodne ( za osnovnu školu) 

-  Srijedom su pripreme za javne nastupe, dodatna i dopunska nastava, nadoknade  te 

rad stručnih tijela škole. Skupno muziciranje je u večernjim satima ponedjeljkom, 

utorkom i četvrtkom. 

- predškolski program organizira se 2 puta tjedno po 45 minuta ,( po grupi ), u kasnim 

popodnevnim satima ( od 17.00 sati) i prema potrebi za nastupe 

- teoretski predmeti za srednju školu organiziraju se svaki dan u kasnim popodnevnim 

satima, budući da moramo objediniti učenike obje smjene. 

- Radno vrijeme škole: od ponedjeljka do četvrtka od 6.00 – 21.00 i petak 6.00 – 16.00 

3. U Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2019./2020., na stranici 31. pod 

Program rada spremačice, radno vrijeme mijenjaju se podaci na način: 

Spremačice  

- ponedjeljak do petak: 6,30-10,30 sati  

i 

- ponedjeljak, srijeda, petak: 6,00-14,00 sati  

- utorak i četvrtak: 13,00-21,00 sat 

 Pauza:  

- ponedjeljak, srijeda, petak: 10,00-10,30 sati  

- utorak i četvrtak: 17,00-17,30 sati 

Program rada domara, radno vrijeme mijenjaju se podaci na način: 

- Ponedjeljak i srijeda: 13,00-21,00 sat 

- Utorak i četvrtak: 6,00-14,00 sati 

- Petak: 8,00-16,00 sati 

 Pauza:  

- Ponedjeljak i srijeda: 17,00-17,30 sati 

- Utorak i četvrtak: 10,00-10,30 sati 

- Petak: 11,00-11,30 sati 



U Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2019./2020., na stranici 32. pod 

KALENDAR RADA U ŠK. 2019/2020 GODINE  mijenjaju se podaci na način:  

1. Nastava 

 

Prvo obrazovno razdoblje:      od 9. rujna  2019.  do 20. prosinca  2019. 

Drugo obrazovno razdoblje:   od 13. siječnja  2020.  do 17. lipnja 2020. odnosno 22. svibnja 

2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole 

Učenicima djelatnika koji su sudjelovali u štrajku nastavna godina počinje 9. rujna  2019. a 

završava 26. lipnja 2020. odnosno 29. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje 

škole. 

 

2. Odmori učenika 

 

Učenički odmori su: 

 

- od 23. prosinca 2019. do 10. siječnja 2020. god., 

- od 10.travanj  2020. do 17. travnja 2020. god.  

- od 17. lipnja do početka nastavne godine u šk. 2019./2020. god. 

Učenički odmori djelatnika koji su sudjelovali u štrajku su: 

- od 23. prosinca 2019. do 6. siječnja 2020. god., 

- od 10.travanj  2020. do 13. travnja 2020. god.  

- od 29. lipnja do početka nastavne godine u šk. 2020./2021. god. 

 

 

3. Neradni dani i državni blagdani 

 

- 08. listopada 2019. –  Dan neovisnosti, 

- 1. studenog 2019.  Svi sveti, 

- 25. i 26. prosinca 2019.  –  božićni blagdani, 

- 01. siječnja 2020 -  Nova godina 

- 06. siječnja 2020.   Bogojavljanje ili Sveta tri kralja, 

- 13. travnja 2020.  – Uskrsni ponedjeljak 

- 01. svibnja 2020.-Praznik rada 

- 30. svibnja .2020.    Dan državnosti, 

- 11. lipnja  2020. – Tijelovo, 

- 22. lipnja 2020. – Dan antifašističke borbe, 

- 05. kolovoza 2020. – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 

- 15. kolovoza 2020. – Velika Gospa 

 

- NENASTAVNI RADNI DANI:.   07.10.2019.  

 

4. U Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2019./2020., na stranici 35. pod 

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA 

 

- objava vremenika izradbe i obrane završnog rada do 4. listopada 2019. 

- do 18. listopada 2019. objava tema za izradbu i obranu završnog rada 

- imenovanje Školskog prosudbenog odbora; Izbor tema za završni rad - do 31.10.2019. 

- imenovanje Povjerenstva za obranu završnog rada - do 29.11.2019. 

- PRIJAVE OBRANE : 



 

▪ do 31. ožujka 2020. – ljetni rok 

▪ do 10. srpnja 2020. -  jesenski rok 

▪ do 30. studenog 2020. – zimski rok 

Učenik prijavljuje Obranu u tajništvu prijavnicom za obranu. 

- Sjednica Školskog prosudbenog odbora za organizaciju, izradbu i obranu završnog 

rada - 05. lipnja 2020. 

Pisani dio Izradbe učenici teoretskog odjela predati: 

 

▪ do 22. svibnja 2020. – za ljetni rok 

do 18. kolovoza 2020. -  za jesenski rok 

Obrana završnog rada i koncerti :  

▪ 01. lipnja – 05. lipnja 2020. – ljetni rok 

▪ 28. kolovoza 2021. – jesenski rok 

▪ veljača 2021. – zimski rok 

Uručivanje svjedodžbi o završnom radu i koncert 

▪ 17. lipnja  2020. god. 

 

5. Ove izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 

2019./2020. čine sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 

2019./2020. KLASA: 003-05/19-01/05, URBROJ: 2189-32-04-19-1 od 04. listopada 

2019. godine. 

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Glazbene 

škole Jan Vlašimsky Virovitica i oglasnoj ploči škole. 

       

  

 

  

                                                                                 predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                      Lidija Šunk –Kozjak, prof. 

 

 

  

 

KLASA:003-08/20-01/01 

URBROJ:2189-32-04-20-9 

U Virovitici, 21. veljače 2020. godine 

 

 

 


