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GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY
VIROVITICA
33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 21
Tel.: 033/721-805 Ravnatelj, 033/721-910 Tajništvo,
033/721-804 Računovodstvo
e-mail: glazbena@vlasimsky.hr
Na temelju članka 28.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,
68/18,98/19,64/20) i članka 14. i 39. Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Školski
odbor Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, na 45. sjednici održanoj 1. listopada 2020.
godine donio je

ŠKOLSKI KURIKULUM
Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
za školsku godinu 2020/2021.

Ciljevi Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica su učiniti školu privlačnim mjestom za sve
učenike i omogućiti glazbeno obrazovanje što većem broju djece, imati sretne i zadovoljne
učenike, roditelje i radnike, omogućiti učenicima javnu prezentaciju njihovog rada, zalaganja
i vještina na koncertima, natjecanjima i smotrama.
Ciljevi organiziranja i održavanja koncerata, natjecanja i smotri su:
- motivacija učenika za vježbanje
- motivacija učitelja i nastavnika
- poticanje samopouzdanja i sigurnosti kod djeteta
- smanjenje treme
- razvijanje samoprosudbe i samovrednovanja učenika
- prezentirati roditeljima i građanima rad škole
- obogatiti glazbena događanja u gradu
- motivirati i drugu djecu da nauče svirati
- prezentirati rad škole izvan Virovitice
- ostvariti suradnju sa drugim Glazbenim školama, izmijeniti iskustva, notnu literaturu
- suradnja sa kulturnim udrugama i institucijama koje su pod ingerencijom Grada
Virovitice

ODJEL TEORIJSKIH GLAZBENIH PREDMETA
Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Stručna usavršavanja nastavnika
Stručna usavršavanja nastavnika
Zagreb, Osijek, Varaždin, Opatija, itd...
Odjel teor. gl. pr. i solo pjevanja
HDGPP, HDGT, HMD, AZOO
Tijekom Školske godine prema pozivu organizatora
Troškovi puta i smještaj nastavnika

Stručna ekskurzija za učenike osnovne škole: HNK
Zagreb/Osijek, KD Lisinski
Cilj
Motivacija učenika za upoznavanje glazbene literature
Mjesto
Zagreb/Osijek, HNK/Lisinski
Nositelj
Teorijski odjel i razrednici
Organizator HNK Zagreb/Osijek, KD Lisinski
Vremenik
Listopad/Studeni 2020.
Troškovnik Trošak puta, dnevnice profesora
Projekt

Stručna ekskurzija za učenike srednje škole: HNK
Zagreb/Osijek, KD Lisinski
Cilj
Motivacija učenika za upoznavanje glazbene literature
Mjesto
Zagreb/Osijek, HNK/Lisinski
Nositelj
Teorijski odjel i razrednici
Organizator HNK Zagreb/Osijek, KD Lisinski
Vremenik
Veljača 2021.
Troškovnik Trošak puta, dnevnice profesora
Projekt

Projekt

Seminar/stručno predavanje na temu teorijskih gl. predmeta

Stručno usavršavanje nastavnika teorijskog odjela GŠ Jan
Vlašimsky
Nositelj
Teorijski odjel
Organizator Teorijski odjel
Vremenik
Studeni 2020.
Troškovnik Trošak puta, dnevnica predavača, domjenak
Cilj

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Županijska smotra/natjecanje iz solfeggia
Motivacija učenika za učenje solfeggia kroz druženje i natjecanje
Dvorana škole i učionice solfeggia
Teorijski odjel
Studeni 2020.
Materijali i domjenak

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Božićni koncert učenika polaznika Jazz radionice
Motivacija učenika za upoznavanje Jazz glazbenog žanra
Dvorana škole
Teorijski odjel
Prosinac 2020.
Putni trošak, domjenak

Projekt
Cilj
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Međunarodno natjecanje: Sonus op. 7
Sudjelovanje predstavnika škole na natjecanju
Teorijski odjel
Sonus Op. 7
Ožujak 2021.
Kotizacija, trošak puta, dnevnica profesora

Projekt
Cilj
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Susret zborova glazbenih škola
Sudjelovanje predstavnika škole na susretu
Teorijski odjel
GŠ Z. Grgoševića, Sesvete
Travanj 2021.
Kotizacija, trošak puta, dnevnica profesora

Projekt
Cilj
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Regionalno i državno natjecanje zborova - HDGPP
Sudjelovanje predstavnika škole na natjecanju
Teorijski odjel
HDGPP
Ožujak, travanj 2021.
Kotizacija, trošak puta, dnevnica profesora

Projekt
Cilj
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik
Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Međunarodno natjecanje zborova – Vallis Aurea Cantat
Sudjelovanje predstavnika škole na natjecanju
Teorijski odjel
Hrvatska udruga zborovođa
Ožujak, travanj 2021.
Kotizacija, trošak puta, dnevnica profesora
Školski Kviz: Do, re, mi – sa solfeggiom sam na ti
Motivacija učenika za učenje solfeggia kroz igru i natjecanje
Dvorana škole
Teorijski odjel
Travanj 2021.
500 kn, prijevoz učenika (Suhopolje, Pitomača)

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Međunarodno natjecanje - Quercus
Motivacija učenika za učenje solfeggia kroz natjecanje
Osijek, Akademija za umjetnost i kulturu
Teorijski odjel
Svibanj 2021.
Kotizacija, trošak puta, dnevnica profesora

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Završni koncert učenika polaznika Jazz radionice
Motivacija učenika za upoznavanje Jazz glazbenog žanra
Dvorana škole
Teorijski odjel
Svibanj 2021.
Putni trošak, domjenak

Projekt
Mjesto
Nositelj
Vremenik

Kolokvij - ispiti
Učionice solfeggia
Odjel teor. gl. pr. i solo pjevanja
Tijekom nastavne godine – svibanj/lipanj 2021.

KLAVIRSKI ODJEL
Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Stručno vijeće nastavnika klavira
Stručno usavršavanje nastavnika

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Regionalno natjecanje komornih sastava
Sudjelovanje klavirskih dua i tria naše škole
Opatija
Glazbena škola
HDGPP
? studeni 2020
Trošak puta i smještaja za učenike i nastavnike

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

KONCERT- GOST PIJANIST ili KOMORNI SASTAV?
Slušanje glazbe, razvijanje glazbenog ukusa
Dvorana GŠ Jan Vlašimsky Virovitica
Klavirski odjel GŠ Virovitica
tijekom šk.godine 2020/2021
putni trošak i smještaj gosta

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

SEMINAR za učenike i nastavnike, predavač Jelica Kuzmin
Aktivno sudjelovanje učenika na seminaru, pasivno nastavnici
Virovitica, glazbena škola
Klavirski odjel
Siječanj 2021
Trošak putovanja i dnevnica za profesoricu predavača

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

NATJECANJE U SVIRANJU LJESTVICA “Po lojtrici gor i
dol”
Motivacija i rad na tehničkim mogućnostima
Učionice klavira
Klavirski odjel
klavirski odjel
Studeni 2020
500,00 kn

Projekt
Cilj
Mjesto

Državno natjecanje komornih sastava
Sudjelovanje predstavnika škole na natjecanju
Zagreb MA

Klavirski odjel
Stručno vijeće Slavonije i Baranje
Trošak putovanja nastavnika i dnevnica

Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Klavirski odjel
HDGPP
? prosinac 2020
Trošak putovanja i boravka nastavnika i učenika

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik
Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Seminari Centra izvrsnosti u Opatiji
Stručno usavršavanje nastavnika
Opatija
Klavirski odjel
HDGPP
siječanj 2021.god.
Troškovi puta i smještaj nastavnika
10. Međunarodno takmičenje za pijaniste „Ivan Rijavec“ SLO
Sudjelovanje učenika na natjecanju, klavir solo i klavirski duo
Rogaška Slatina, SLO
Klavirski odjel
Siječanj 2021
Trošak putovanja i smještaj nastavnika i učenika

Projekt

Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADI PADOVEC NOVI
MAROF
napredovanje učenika u samostalnom umjetničkom doživljaju
glazbe
Glazbena škola Novi Marof
Klavirski odjel
Veljača 2021.
Trošak putovanja i smještaja, kotizacija za učenike

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

MEĐUNARODNO NATJECANJE U ITALIJI
SUDJELOVANJE UČENIKA NA NATJECANJU
ITALIJA, regija Piemonte
klavirski odjel
travanj 2021.
Trošak putovanja i smještaja profesora i učenika

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Međunarodno natjecanje Sonus op.6, Križevci
Sudjelovanje učenika na natjecanju
Križevci
Klavirski odjel
Ožujak 2021.
Trošak putovanja nastavnika i učenika,kotizacija

Projekt

8. Međužupanijsko natjecanje klavirista „Virovitička
klavirijada“

Cilj

Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Organizacija i sudjelovanje u natjecanju učenika
Dvorana GŠ Jan Vlašimsky Virovitica
Klavirski odjel
travanj/svibanj 2021.
Tisak, nagrade, honorar i putni trošak članova žirija - cca 10 000kn

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Organizator
Vremenik
Troškovnik

REGIONALNO NATJECANJE HDGPP
Sudjelovanje učenika na natjecanju
?
Klavirski odjel
HDGPP
Ožujak 2021.
Prijevoz za nastavnike, dnevnice, kotizacija za učenike

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

DRŽAVNO NATJECANJE HDGPP
Sudjelovanje učenika na natjecanju, usavršavanje nastavnika
Zagreb
HDGPP
Travanj 2021.
Kotizacija za učenike, trošak puta i dnevnice za nastavnike

Projekt
Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

Međunarodno natjecanje TARTINI , Piran, Slovenija
Sudjelovanje učenika na natjecanju
Piran. Slovenija
Klavirski odjel
Lipanj 2021.
Trošak putovanja nastavnika i učenika

Projekt

DRŽAVNA SMOTRA KLAVIRISTA I STRUČNO VIJEĆE
NASTAVNIKA
Sudjelovanje nastavnika i učenika
Rijeka?
Klavirski odjel
Svibanj 2021.
Trošak putovanja i smještaj nastavnika i učenika, kotizacija

Cilj
Mjesto
Nositelj
Vremenik
Troškovnik

ODJEL TAMBURA I GUDAČA

Projekt

STRUČNO VIJEĆE UČITELJA TAMBURA I GUDAČA

Cilj

Stručno usavršavanje nastavnika tambura, violine i violončela

Mjesto

-

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača

Organizator

AZOO

Vremenik

2 - 3 puta tijekom godine

Troškovnik

Trošak putovanja nastavnika tambura, violine i violončela

Projekt

SEMINAR HDTP ZA UČITELJE TAMBURA

Cilj

Stručno usavršavanje nastavnika

Mjesto

-

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača

Organizator

HDTP

Vremenik

2 puta tijekom godine

Troškovnik

Trošak putovanja nastavnika tambura

Projekt

ŽUPANIJSKO / DRŽAVNO NATJECANJE KOMORNIH
SASTAVA

Cilj

Sudjelovanje učenika violine

Mjesto

Zagreb

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača

Organizator

HDGPP

Vremenik

Studeni / prosinac 2020.

Troškovnik

Kotizacija i troškovi puta učitelja violine

Projekt

NATJECANJE "SONUS OP. 7"

Cilj

Sudjelovanje učenika tambura

Mjesto

Križevci

Nositelj

Odjel tambura i gudača

Organizator

GŠ Alberta Štrige, Križevci

Vremenik

Između veljače i travnja 2021.

Troškovnik

Kotizacija i troškovi puta učitelja

Projekt

NATJECANJE "MLADI PADOVEC"

Cilj

Sudjelovanje učenika tambura i violine

Mjesto

Novi Marof

Nositelj

Odjel tambura i gudača

Organizator

GŠ Ivan Padovec, Novi Marof

Vremenik

Veljača / ožujak 2021.

Troškovnik

Kotizacija i troškovi puta učitelja

Projekt

MEĐUŽUPANIJSKA SMOTRA VIOLINISTA

Cilj

Sudjelovanje učenika violine

Mjesto

Slatina

Nositelj

Odjel tambura i gudača

Organizator

GŠ Slatina

Vremenik

Veljača 2021.

Troškovnik

Kotizacija i troškovi puta učitelja

Projekt

59. REGIONALNO / DRŽAVNO NATJECANJE SOLISTA

Cilj

Sudjelovanje učenika tambura

Mjesto

-

Nositelj

Odjel tambura i gudača

Organizator

HDGPP

Vremenik

Ožujak / travanj 2021.

Troškovnik

Kotizacija i troškovi puta učitelja

Projekt

8. MEĐUNARODNO NATJECANJE TAMBURAŠA
SOLISTA I KOMORNIH SASTAVA

Cilj

Sudjelovanje učenika tambura

Mjesto

Požega

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača

Organizator

GŠ Požega

Vremenik

Travanj 2021.

Troškovnik

Kotizacija, troškovi putovanja i smještaja nastavnika i učenika

Projekt

NATJECANJE "BISTRIČKI ZVUKOLIK"

Cilj

Sudjelovanje učenika violine

Mjesto

Marija Bistrica

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača

Organizator

Udruga "Svesvir"

Vremenik

Svibanj 2021.

Troškovnik

Trošak kotizacije, putovanja i smještaja učitelja i učenika

Projekt

PRODUKCIJA UČENIKA TAMBURA

Cilj

Sudjelovanje učenika tambura

Mjesto

Dvorana GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača

Organizator

Odjel tamburaša i gudača

Vremenik

Svibanj 2021.

Troškovnik

-

Projekt

PRODUKCIJA UČENIKA VIOLINE I VIOLONČELA

Cilj

Sudjelovanje učenika violine i violončela

Mjesto

Dvorana GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača

Organizator

Odjel tamburaša i gudača

Vremenik

Tijekom školske godine 2020./21.

Troškovnik

-

Projekt

43. MEĐUNARODNI FESTIVAL HRVATSKE
TAMBURAŠKE GLAZBE

Cilj

Sudjelovanje učenika tambura

Mjesto

Osječko baranjska županija

Nositelj

Odjel tamburaša i gudača i HPD Rodoljub

Organizator

Odjel tamburaša i gudača

Vremenik

Svibanj / lipanj 2021.

Troškovnik

Trošak putovanja učitelja

KURIKULUM SOLO PJEVANJE

NATJECANJA, SMOTRE

Projekt

58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI –
županijsko / državno

Mjesto

Opatija / Zagreb

Organizator

HDGPP

Vremenik

9.-12. studenog 2020. Opatija // 2.-5. prosinca 2020. Zagreb

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu

Projekt

2. međužupanijska smotra komornih sastava Slavonije i Baranje

Mjesto
Organizator
Vremenik
Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnica za nastavnicu

Projekt

59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - SOLISTI – županijsko /
državno

Mjesto

? / Zagreb

Organizator

HDGPP

Vremenik

13.-21. veljače 2021. županijsko/ 22.-29. ožujka 2021. državno

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu

Projekt

državna smotra učenika solo pjevanja

Mjesto

naknadno

Organizator

AZZO

Vremenik

ožujak/travanj 2021.

Troškovnik

putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu

Projekt

XXVII. međunarodno natjecanje glazbene mladeži “Lions Grand Prix” –
prednatjecanje -> etape

Mjesto

Zagreb / Rijeka

Organizator

Lions Club

Vremenik

ožujak / travanj 2021.

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu i korepetitoricu

Projekt

XXV. međunarodno natjecanje mladih glazbenika „ Daleki akordi“

Mjesto

Split/Kaštela

Organizator

GŠ Josipa Hatzea, Split

Vremenik

travanj 2021.

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu i korepetitoricu

Projekt

Međunarodno pjevačko natjecanje “Lav Mirski” – solisti i komorni sastavi

Mjesto

Osijek

Organizator

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Vremenik

svibanj 2021.

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu i korepetitoricu

Projekt

Festival, međunarodno mješovito natjecanje glazbenika “Bistrički zvukolik”
(solista i komornih sastava)

Mjesto

Marija Bistrica

Organizator

Udruga “Svesvir”

Vremenik

svibanj 2021.

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu i korepetitoricu

Projekt

Međunarodno natjecanje solo pjevača “Vera Kovač Vitka” – solisti i komorni
sastavi

Mjesto

Novi Sad, Srbija

Organizator

Muzička škola Izidor Bajić

Vremenik

lipanj 2021.

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu i korepetitoricu

STRUČNA VIJEĆA

Projekt

Stručna vijeća nastavnika solo pjevanja

Mjesto

naknadno

Organizator

AZOO

Vremenik

Prema pozivu

Troškovnik

putni troškovi i smještaj, dnevnice za nastavnicu i korepetitoricu

SEMINARI

Projekt

Seminari, predavanja i konceti u sklopu Centra izvrsnosti za nastavnike

Mjesto

Opatija

Organizator

HDGPP

Vremenik

7.-9. siječnja 2021.

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice

Projekt

Seminar za nastavnike solo pjevanja

Mjesto

??

Organizator

AZOO

Vremenik

??

Troškovnik

Kotizacija, putni troškovi i smještaj, dnevnice

Projekt

Seminar za učenike solo pjevanja

Predavač

doc. art. mr. art. Sofija Cingula, mezzosopran

Mjesto

GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Organizator

GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Vremenik

1. polugodište - cjelodnevno ili dvodnevno predavanje, ovisno o rasporedu učenika

Troškovnik

cijena seminara, smještaj, putni trošak i hrana za profesora

Projekt

Seminar za učenike solo pjevanja

Predavač

profesor iz MA Zagreb

Mjesto

GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Organizator

GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Vremenik

2. polugodište - cjelodnevno ili dvodnevno predavanje, ovisno o rasporedu učenika

Troškovnik

cijena seminara, smještaj, putni trošak i hrana za profesora

Projekt

Seminar za učenike solo pjevanja izvan škole

Mjesto

??

Organizator

GŠ/Akademija

Vremenik

??

Troškovnik

trošak puta nastavnika, korepetitora i učenika

KONCERTI / PRODUKCIJE

Projekt

Tematski koncerti i produkcije učenika solo pjevanja

Mjesto

GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Organizator

pjevački odjel

Vremenik

mjesečno

Troškovnik

Projekt

Koncert učenika solo pjevanja izvan naše škole

Mjesto

npr. Bjelovar/Daruvar/Slatina/Koprivnica

Organizator

pjevački odjel

Vremenik

dva puta po polugodištu

Troškovnik

trošak puta nastavnika, korepetitora i učenika

Projekt

Stručna ekskurzija učenika solo pjevanja

Mjesto

npr. Zagreb/Osijek

Organizator

HNK, koncertne dvorane

Vremenik

jedanput po polugodištu

Troškovnik

trošak puta nastavnika, korepetitora i učenika

KURIKULUM ZA GITARISTIČKI ODSJEK

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Mjesto:
Troškovnik:

HDGPP
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Mjesto:
Troškovnik:

Pula Guitar Fest
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
EuroStrings
natjecateljski nastupi

Masterclass:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Antonio Rumenović, prof
razvijati znanje i umjetnički izražaj kroz nastavu sa izvrsnim profesorom
proširiti znanje o instrumentu, učenicima kao i profesorima
Antonio Rumenović
cjelodnevno ili dvodnevno predavanje, ovisno o rasporedu učenika

Masterclass:
Cilj:

Ante Čagalj, prof
razvijati znanje i umjetnički izražaj kroz nastavu sa izvrsnim profesorom

ožujak
Velika Gorica
Kotizacija i putni troškovi

svibanj
Pula
Kotizacija, putni troškovi i smještaj

veljača
2000kn+smještaj i hrana za profesora

Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

proširiti znanje o instrumentu, učenicima kao i profesorima
Ante Čagalj
cjelodnevno ili dvodnevno predavanje, ovisno o rasporedu učenika
ožujak
2000kn+smještaj i hrana za profesora

ODJEL HARMONIKE

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Međužupanijsko natjecanje Mladi Padovec , Novi Marof
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
OGŠ Novi Marof
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Međunarodno natjecanje SONUS , Križevci
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
GŠ Alberta Štrige Križevci
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

45 međunarodni susreti harmonikaša u Puli
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
OKUD Istra, Pula
natjecateljski nastupi

Siječanj ili veljača 2021.
Kotizacija i putni troškovi

Siječanj ili veljača 2021.
Kotizacija i putni troškovi

Travanj 2021.
Kotizacija, putni troškovi i smještaj

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Accordionfest , Varaždin,
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
GŠ Varaždin
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

11. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
Harmonikaški centar,
natjecateljski nastupi

Projekt Tri
škole VIVU

GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica; GŠ Josipa Runjanina, Vinkovci i
GO OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar. Treća godina projekta,
idejna voditeljica Beatrica Šušak.
Spajajući učenike iz tri grada, tri orkestra kroz radionicu postaju jedan
te zajedničkim vježbanjem i radom uskladiti zadani program. Konačni
cilj – koncert.
proširiti znanje o instrumentu, upoznati rad svakog dirigenta
GŠ Josipa Runjanina , Vinkovci ili GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica
Višednevno, 4 dana

Cilj:

Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Travanj 2021.
Kotizacija, putni troškovi

Svibanj 2021.
Kotizacija, putni troškovi

Proljetni praznici ili po dogovoru sa ostalim školama
Višednevni smještaj za učenike orkestra i prijevoz autobus

Festival HarmoniKa, u Karlovcu
Nastup orkestra uz ostale orkestre
Obilježavanje Svjetskog dana harmonike
GŠ Karlovac
2 dana
4.ili 5. Svibanj 2021. Po pozivu za sudjelovanje
Smještaj i prijevoz, autobus

Masterclass:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Ivan Šverko ili Borut Zagoranski
razvijati znanje i umjetnički izražaj kroz nastavu sa izvrsnim
profesorom
proširiti znanje o instrumentu, učenicima kao i profesorima
GŠ Jan Vlašimsky,
cjelodnevno ili dvodnevno predavanje, ovisno o rasporedu učenika
Krajem siječnja ili početkom veljače 2021. Ovisno o rasporedu prof.
Smještaj profesoru i naknada za seminar

SEMINAR
Cilj:

OPATIJA
Permanentno stručno usavršavanje

Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

proširiti znanje o instrumentu, razmjena iskustava
Centar izvrsnosti,HDGPP
Višednevno predavanje

Seminar
Cilj:

Županijsko stručno vijeće , Vjera Odak
Permanentno stručno usavršavanje

Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

proširiti vlastita znanje i razmjena iskustava u radu
Agencija za odgoj i obrazovanje,
cjelodnevno ili višednevno predavanje, ovisno o pozivu

Seminar
Cilj:

Državni skup za plesne i glazbene škole
Permanentno stručno usavršavanje

Namjena:
Nositelj:

proširiti vlastita znanje i razmjena iskustava u radu
Agencija za odgoj i obrazovanje,

siječanj 2021.
Kotizacija, smještaj i prijevoz

Po pozivu
Prijevoz i po potrebi smještaj

Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

cjelodnevno ili višednevno predavanje, ovisno o pozivu

Smotra
Cilj:

10. međužupanijska smotra harmonikaša solista i komornih sastava
Spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu sa drugim učenicima

Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Promocija rada škole, njihovih učenika i učitelja
GŠ Jan Vlašimsky Virovitica
Jednodnevno

Po pozivu
Prijevoz i po potrebi smještaj

31. ožujka 2020.
Kotizacija za učenike naše škole i ručak za sve prisutne

ODJEL PUHAČA
Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
HDGPP
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Mladi Padovec
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
GŠ Novi Marof
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:

Sonus
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
GŠ Križevci

ožujak 2021.
Kotizacija i putni troškovi

siječanj 2021
Kotizacija i putni troškovi

Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Daleki Akordi
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
GŠ Split
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

VIMM
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
GŠ Virovitica
natjecateljski nastupi

Natjecanje:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Electe
spoznati vrijednost vlastitih dosega u ogledu s drugim učenicima
promocija rada Škole, učenika i njihovih učitelja
Subotica
natjecateljski nastupi

ožujak 2021
Kotizacija, putni troškovi i smještaj

svibanj 2021
Kotizacija, putni troškovi i smještaj

travanj 2021
Kotizacija

ožujak 2021
Kotizacija, putni troškovi i smještaj

Masterclass:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Masterclass:
Cilj:
Namjena:
Nositelj:
Način
realizacije:
Vremenik:
Troškovnik:

Ana Domančić, prof.
razvijati znanje i umjetnički izražaj kroz nastavu sa izvrsnim
profesorom
proširiti znanje o instrumentu, učenicima kao i profesorima
Ana Domančić
cjelodnevno ili dvodnevno predavanje, ovisno o rasporedu učenika
listopad /studeni 2020
honorar+smještaj i hrana za profesora

Dario Teskera, prof.
razvijati znanje i umjetnički izražaj kroz nastavu sa izvrsnim
profesorom
proširiti znanje o instrumentu, učenicima kao i profesorima
Dario Teskera
Cjelodnevno predavanje
siječanj 2021
honorar+smještaj i hrana za profesora

PGŠ DR. MARIJANA JERGOVIĆA PITOMAČA

1. Projekt:

Božićni koncert

Cilj:

Sudjelovanje i motivacija učenika za daljnji rad

Nositelj:

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Organizator:

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Vremenik i mjesto
održavanja:
Troškovnik:

Prosinac 2020. g., Muzej Petra Preradovića u Grabrovnici

2. Projekt

Koncert popularne glazbe

Cilj:

Upoznavanje učenika s izvođenjem i vrednovanjem kvalitetne
popularne glazbe

Pokloni za najmlađe u glazbenoj igraonici, domjenak učitelja

Nositelj:

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Organizator:

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Vremenik i mjesto
održavanja:
Troškovnik:

Veljača 2021. g., Dom kulture u Pitomači

3. Projekt:

Nositelj:

Suradnja s Umjetničkom školom Fortunat Pintarić,
Koprivnica, Odjeli u Virju i Đurđevcu, zajednički koncert
Razmjena iskustava učenika i učitelja, međusobno upoznavanje i
suradnja
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica

Organizator:

Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Koprivnica

Vremenik i mjesto
održavanja:
Troškovnik:

travanj 2021., Đurđevac

4. Projekt:

Koncert za Dan škole

Cilj:

Prezentacija PGŠ i nastup učenika

Nositelj:

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Organizator:

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Vremenik i mjesto
održavanja:
Troškovnik:

petak, 07. svibnja 2021., Dom kulture Pitomača

5. Projekt:

Klavirska olimpijada u ljestvicama

Cilj:

Motivacija učenika za daljnji rad na klavirskoj tehnici

Cilj:

Tonski razglas, domjenak

trošak puta učitelja, poklon za ravnateljicu Umjetničke škole
Fortunat Pintarić

štampanje pohvalnica natjecatelja, tonski razglas, cvijeće,
domjenak za goste i učitelje

Nositelj

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Organizator:

PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

Vremenik i mjesto
održavanja:
Troškovnik:

Studeni 2020., prostorije PGŠ Dr. Marijana Jergovića Pitomača

6. Projekt

Odlazak na koncert, operu ili balet

Cilj:
Nositelj:

Posjeta učenika HNK, upoznavanje s glazbenim djelima uživo,
suradnja s matičnom školom
GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Organizator:

GŠ Jan Vlašimsky Virovitica

Vremenik i mjesto
održavanja:
Troškovnik:

Drugo polugodište šk.god. 2020./2021., Zagreb ili Osijek

Štampanje diploma pobjednika

Trošak puta

Glazbena igraonica i početnički solfeggio
Projekt:

Vrijeme:

Mjesto:

Financije:

Božićni Koncert

Prosinac 2020.

Trošak poklona za djecu

Tulum pod
maskama

Veljača 2021.

Dvorana glazbene
škole
Dvorana glazbene
škole

Festival igračaka

Svibanj 2021.

Velika Gorica

Kotizacija i putni trošak

Kukuriček

Lipanj 2021.

Đurđevac

Putni trošak

Završni koncert
igraonice

Lipanj 2021.

Dvorana glazbene
škole

Trošak- diplome

Promocija CD-a

Virovitica i
Pitomača

Vani na otvorenom

Trošak-diplome, razglas,
umnožavanje CD-a

Dječji festival Mali
Split

Srpanj 2021.

Split

Trošak puta, smještaj, kotizacija

Snimanje spotova
za sljedeće dvije
pjesme

Lipanj 2021.

Krafne za djecu

5000 kn

Dnevna i tjedna organizacija rada škole:
- 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, srijedom i
četvrtkom. - predškolski program organizira se 2 puta tjedno po 45 minuta ,( po grupi ), u
kasnim popodnevnim satima ( od 17.00 sati)
- teoretski predmeti za srednju školu organiziraju se svaki dan u kasnim popodnevnim
satima, budući da moramo objediniti učenike obje smjene.
Strategija škole
Strategija razvoja škole kvalitete je dokument koji je izradio ravnatelj u suradnji sa stručnim
službama i u suradnji s timom za kvalitetu, planiranje i razvoj, a na temelju samovrednovanja
škole. Strategija je usklađena sa Godišnjim planom i programom rada škole te sa Školskim
kurikulumom. Strategija sadržava akcijski plan za razvoj određenih područja iz rada škole za
duže razdoblje, ali isto tako sadrži razvojni plan zacrtan za jednu školsku godinu. Dugoročna
vizija razvoja škole donosi utvrđene prioritete kojima će se škola posvetiti. Pozornost je
usmjerena na ciljeve (na učenje i učenička postignuća), uz uvažanje usklađenog pristupa svim
važnijim područjima rada škole (nastavi, vrednovanju, samovrednovanju, upravljanju,
financiranju i dr.). Plan posebice uvažava korištenje resursa, napose financijskih, kako bi se
osigurao razvoj. Ravnatelj je odgovoran za uspostavljanje procesa planiranja, osiguravanje
kontinuiteta u planiranju i stvaranje pretpostavki da se planiranjem obuhvati cijeli sustav u
narednom razdoblju kao i omogućavanje realizacije zadanih ciljeva predviđenim kurikulumom
škole.
Misija škole
Osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje kao i program glazbene radionice odgoj u suradnji
svih sudionika procesa: učenika, roditelja, učitelja i lokalne zajednice. Suradničkim odnosom i
timskim radom ostvaruje se ugodna razmjena, predaja iskustava i potiče učenje za osjećaj prema
glazbi.
Učenicima osiguravamo ugodno i sigurno okruženje u kojem mogu umjetničkim putem
izražavati i naučiti kako se ponašati na kulturnim zbivanjima Djelatnicima škole nastojimo

osigurati sve potrebne IKT resurse koji im mogu smanjiti administrativno opterećenje kako bi
se što više posvetili učenju i poučavanju učenika.
Vizija škole
Razviti obrazovno-odgojni umjetnički sustav koji će znanje posredovati svakom učeniku na
njemu dostupan i jasan način; kroz međusobno uvažavanje i poštivanje izgraditi sustav pomoći
svakom odgojno-obrazovnom sudioniku u kojem će se osjećati prihvaćeno, poželjno,
zadovoljno i sretno. Sve to postići na način da se svakome bez obzira na mogućnosti i socijalnoekonomsko stanje pomogne u osobnom razvoju. Ponudom različitih aktivnosti, programa i
projekata davati dobru podršku za razvoj temeljnih ljudskih vrednota. Na poseban način poticati
izvrsnost, kritičnost, inovativnost i kreativnost, odgajati za važnost suosjećanja i pomoći
potrebnome te stvoriti dobre preduvjete (osnovna-srednja glazbena akademija)
Kako u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky iz godine u godinu raste broj zainteresirane djece, u
planu je izgradnja nove škole.
Obrazloženje: uz osnovno glazbeno obrazovanje, u glazbenoj školi provodi se plan i program
srednjoškolskog obrazovanja, tako da je svake godine sve veća zainteresiranost za pohađanje
istog. Da bi kvaliteta bila što bolja i učinkovitija moramo imati stvorene preduvjete za
realizaciju, a to su učionice gdje bi se odrađivao program općeobrazovnih predmeta po planu
i programu umjetničkog obrazovanja. Budući da isti za sada još nemamo, polaznici srednje
glazbene škole pohađaju općeobrazovne predmete u gimnaziji s kojom surađujemo.
Isti je slučaj i s osnovnim umjetničkim obrazovanjem budući da je u planu i otvaranje novog
programa, a to je suvremeni ples ,balet, udaraljke. Taj program isto tako zahtijeva uvjete kako
bi se mogao provoditi, što podrazumijeva učionice koje su predviđene po pravilniku u
umjetničkim školama u kojima se provodi isti. Također imamo i program glazbene igraonice
koji se odnosi na djecu predškolskog uzrasta u dobi od 4-8 godina koji su potencijalni kandidati
za osnovnu školu.Sve navedeno je produkt rada svih djelatnika škole u suradnji sa roditeljima
koji su velika potpora u odgojno-obrazovanom procesu, kao i velika potpora grada Virovitice.
Pokazatelji rada su postignuća na raznim natjecanjima(regionalna HDGPP, državna ,HDGPP
,međunarodna unutar i izvan RH).Isto tako svake godine ugošćujemo eminentna imena iz
raznih zemalja(seminari, radionice edukativnog karaktera na raznim instrumentima te
koncertima, a sve su to profesori sa bogatim iskustvom i znanjem. Sudjelovanje na raznim
projektima“ VIMM - međunarodni seminar klarinetista koji se održava svake godine u siječnju
za vrijeme zimskih praznika jer je onda cijela škola na raspolaganju. Projekt“ TRI ŠKOLE“,

međunarodnog karaktera, stvaranje vlastitih kompozicija kao i suradnja sa udrugama
humanitarnog i kulturnog karaktera Isto tako, pokazuje se interes za obrazovanje odraslih, tako
da je u planu i dodatni program koji se također provodi u umjetničkom obrazovanju. Kako je
svake godine sve veći interes za upis u prvi razred osnovnog i srednjeg obrazovanja, Glazbena
škola Jan Vlašimsky već je vrlo prepoznatljiva, ne samo u Hrvatskoj, nego i drugim zemljama.
Surađujemo sa školama u Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Njemačkoj i ponosni smo na
popularnost škole. Cilj i zadatak nije samo glazbeno obrazovanje nego i očuvanje glazbene
tradicije, koju ovaj kraj i sada posjeduje te na taj način promoviramo kako grad, tako i cijelu
Virovitičko-podravsku županiju.
Strateški ciljevi
Iz misije i vizije škole, na temelju samovrednovanja, zacrtani su dugoročni strateški ciljevi:
1)
Podizanje kulturne svijesti učenika(sudjelovanje i prisustvovanje javnim kulturnim zbivanjima
škole),kao i sudjelovanje na raznim natjecanjima
2)

Suradnja sa gradskim glazbenim udrugama, kao i udrugama humanitarnog karaktera

3)
Projekt u suradnji sa eminentnim glazbenicima (opernim pjevačima)“TRI EUROPSKA
BARITONA
4)

unapređenje nastave: poticati kritičnost i izvrsnost;

5)

projektnim i drugim aktivnostima razvijati kreativnost i inovativnost;

6)

sudjelovanje na raznim natjecanjima i razvijanje kulture;

7)

kontinuirana edukacija nastavnika i zaposlenika;

8)

usvajanje novih kurikuluma i novih modela poučavanja;

Kurikulum u organizaciji škole za 2020./2021.
Koncerti u organizaciji škole (Dan škole ,božićni koncert, VIMM (međunarodni seminar klarinetista),
Projekt tri škole: Virovitica, Češka, Slovačka, gostovanja i koncerti po pozivu organizatora
(Labin, Poreč, Pula ,Zagreb) orkestri škole.

KLASA: 003-05/20-01/08
URBROJ: 2189-32-04-20-1
U Virovitici, 1. listopada 2020. godine

Ravnatelj:
Damir Mihaljević, mag.mus.

__________________________

Predsjednica školskog odbora:
Lidija Šunk-Kozjak, prof.
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