OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
10 000 ZAGREB, ILICA 227
Šifra škole: 21-114-128
Tel: 01/3704-119; fax: 01/3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
KLASA: 003-05/15-01/01
URBROJ: 251-338-15-01
Zagreb, 28. rujan 2015.
Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.),
na prijedlog ravnateljice, Školski odbor je na sjednici održanoj dana
28. rujna 2015.godine donio sljedeći

GODIŠNJI PLAN
I PROGRAM RADA
ZA
ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Zagreb, rujan 2015. god.

PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca
Adresa: Ilica 227, 10 000 Zagreb
Broj telefona: 01/3704-119
Broj telefaksa: 01/3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
Web: www.ogs-ivanazajca.hr
Županija: Grad Zagreb
Broj učenika od 1. – 6. razreda : 473

Broj razrednih odjela: 48

Broj područnih škola: 4
Voditelji područnog odjela: 4
Broj radnika: 44
a) broj učitelja 39
b) ostali radnici: 5
c) vanjski suradnici: 1
Ravnateljica Škole: Branka Hranić, prof.
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SADRŽAJ :

1. Uvod
2. Djelatnost škole
3. Područje rada, trajanje i programi
4. Uvjeti rada
5. Djelatnici i učitelji
6. Plan obnove, adaptacije, dogradnje, izgradnje i opremanja prostora
7. Organizacija rada i nastave
8. Godišnji nastavni plan i program rada škole
9. Kalendar radnih dana u šk.god. 2015./2016.
10. Kalendar nastavne godine 2015./2016.
11. Planirani sati po mjesecima za nast.god. 2015./2016.
12. Javna i kulturna djelatnost
13. Profesionalno informiranje i usmjeravanje
14. Plan brige za zdravstveno-socijalnu i ekološku zaštitu učenika
15. Podaci o učiteljima pripravnicima
16. Podaci o ostalim radnicima u Školi i njihovim zaduženjima
17. Planovi permanentnog stručnog usavršavanja
18. Plan rada stručnih organa, stručnih suradnika i organa upravljanja
Prilozi:
Tablica: Statistička tabela upisanih učenika šk.god. 2015./2016.
Tablica: Broj upisanih učenika po PO s br. razrednih odjela u šk.god
2015./2016.
Godišnji planovi i programi rada odjela:
Plan i program rada za klavirističkog odjela
Plan i program rada odjela za gitarističkog odjela
Plan i program rada odjela za gudačkog odjela
Plan i program rada odjela za harmonikaškog odjela
Plan i program rada puhačkog odjela
Plan i program rada teorijskog odjela
Plan i program rada pjevačkog zbora Ilica i PO Susedgrad
Plan i program zbora PO Studentski grad
Plan i program zbora PO Zapruđe
Plan i program rada gudačkog orkestra
Plan i program rada komornog ansambla
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1. UVOD
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca djelovala je do 1970. pod nazivom
Narodno sveučilište Zagreb, a od 18. svibnja 1970. kao Osnovna glazbena škola
Ivana Zajca u sklopu Narodnog sveučilišta grada Zagreba, da bi se potom
odvojila kao samostalna ustanova.
U svojoj gotovo polustoljetnoj pedagoškoj i obrazovnoj povijesti, škola je
odgojila niz mladih umjetnika glazbenika i profesora raznih instrumenata koji
danas djeluju u zemlji i inozemstvu. Jednako tako posvećivala je pažnju širenju
glazbene kulture u svojoj sredini.
U proteklih četrdesetak godina, škola je doživjela razna udruživanja. Godine
1978. u sastavu je Obrazovnog centra za kulturu i umjetnost, 1980. u OOUR-u
Muzičke škole, 1985. Muzičkog obrazovnog centra, nakon čega je uslijedila
promjena naziva u Glazbene škole Zagreb.
Temeljem Odluke o podjeli glazbenih škola Zagreb, klasa: 602-03/9501/112, ur.br.: 252-11-04-95-5 od 27. lipnja 1995. Škola postaje samostalna
javna ustanova Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, sa sjedištem u
Zagrebu, Ilica 208/I i u područnim odjeljenjima Studentski gradDankovečka 46, Zapruđe- Meštrovićev trg bb, Trnje- Krčka 3 i SusedgradArgentinska 5.
Dana 21. srpnja 1995. tako novonastale škole sklopile su Ugovor o preuzimanju
djelatnika i podjeli prostora, sredstava, prava i obveza Glazbenih škola Zagreb.
Dana 1. rujna 1995. škola započinje samostalnim radom.
Nakon što je od Grada Zagreba dobila prostor na adresi Ilica 227 na trajno
korištenje, Škola je iz vlastitih sredstava prostor uredila i privela namjeni
za svoje potrebe. Nastava u novom prostoru započinje 2. rujna 2013.
godine, te tako Škola mijenja sjedište iz Ilice 208 u Ilicu 227.
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2. DJELATNOST ŠKOLE
Djelatnost Osnovne glazbene škole Ivana Zajca je odgoj i osnovno
glazbeno obrazovanje mladih. U skladu s odobrenjem Ministarstva prosvjete i
športa, obrazovanje započinje na osnovnoškolskom stupnju obrazovanja.

3. PODRUČJE RADA, PROGRAMI
I TRAJANJE OBRAZOVANJA
Područje rada Osnovne glazbene škole Ivana Zajca je glazbeni odgoj i
glazbeno obrazovanje mladih osnovnoškolskog uzrasta.
U školskoj godini 2015./2016. Škola će provoditi sljedeće programe:










program za klavir
program za violinu
program za violoncello
program za gitaru
program za flautu
program za klarinet
program za trubu
program za harmoniku
program teorijskih predmeta

Nastava navedenih programa ostvaruje se prema nastavnom planu i
programu Ministarstva prosvjete i športa iz 2006.god.
Program osnovnog školovanja traje šest godina.
U skladu sa Zakonom o umjetničkom obrazovanju, te odlukom Školskog
odbora sa sjednice od 24. ožujka 2015., uz suglasnost Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i sport od 24. travnja 2015., godišnja participacija roditelja
učenika koji koristi svoje glazbalo iznosi 1.300,00 kn, a za učenike koji koriste
školsko glazbalo participacija iznosi 2.000,00 kn. Uvjeti vezani uz plaćanje
participacije određeni su i regulirani Ugovorom o participaciji za šk.god
2015./2016., koju za svakog učenika potpisuje ravnateljica škole i roditelj
učenika
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4. UVJETI RADA
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca djeluje na pet lokacija. Sjedište
škole je u Ilici 227, a područna odjeljenja se nalaze na sljedećim lokacijama:
Studentski grad - Dankovečka 46; Zapruđe - u prostorijama Osnovne škole
Zapruđe, Meštrovićev trg bb; Trnje - u prostorijama Osnovne škole Davorina
Trstenjaka, Krčka 3 i u Susedgradu u okviru Centra za kulturu Susedgrad,
Argentinska 5. Jedina smo umjetnička škola u Zagrebu koja pokriva tako široko
područje Grada - Dubravu, Novi Zagreb, Trnje, Črnomerec i SusedgradGajnice.
U Ilici 227 nastava se održava u osam prostorija. Tu je smješteno taništvo
Škole, računovodstvo, ured ravnateljice i zbornica. U odnosu na prostor u kojem
je Škola djelovala do 2013. god. u Ilici 208, uvjeti su znatno poboljšani, kako
za izvođenje nastave, tako i za rad uprave Škole.
Nastava gudačkog orkestra odvija se u prostorima mjesne samouprave "Bartol
Kašić" u Selskoj ulici 3.
U Studentskom gradu nastava se održava u četiri učionice. Prostor je
neadekvatan, te postoji potreba za proširenjem. Grad je školi dao na korištenje
poslovni prostor na adresi Avenija Dubrava 226.,no kako je došlo do problema
oko vlasničkih odnosa i nemogućnosti dobivanja potrebnih dozvola za
prenamjenu i uređenje prostora, Škola je prostor vratila Gradu Zagrebu.
U Zapruđu nastava se odvija u tri učionice pri OŠ Zapruđe.
U Trnju se nastava odvija u dvije podrumske učionice pri OŠ Davorina
Trstenjaka, koje nikako ne zadovoljavaju potrebe i standarde glazbene škole.
U Susedgradu prostor dijelimo s Centrom za kulturu Susedgrad. Nastava se
odvija u 3 prostorije + 2 zamjenske prostorije dobivene na korištenje od lokalne
uprave i samouprave Podsused-Vrapče. Još 2005. godine je bila planirana
izgradnja drugog kata na postojećem objektu isključivo za potrebe glazbene
škole, no do sada do realizacije nije došlo.
Na svim navedenim lokacijama permanentno su se u skladu s mogućnostima
obavljali popravci, dorade, ličilački i drugi radovi, kako bi uvjeti za rad bili što
optimalniji. No moramo priznati da stanje nekih prostora nije blizu onoga što bi
zadovoljavalo potrebe i standarde glazbene škole, pa će se i u ovoj školskoj
godini nastaviti s nastojanjima za poboljšanje uvjeta rada.
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5. DJELATNICI I UČITELJI
U školi radi 39 učitelja.
Od ukupnog broja učitelja, 36 učitelja ima VSS, 1 ima VŠS, a 2 učitelja
imaju SSS. Četvero učitelja su mentori: Lidija Vujović Pišpek, prof., Marijan
Milić, prof., Željka Serdarušić, prof. i Vlasta Marijan, prof.
Svi zaposleni učitelji imaju potreban broj nastavnih sati.
Ostali zaposlenici:





ravnateljica, VSS – akademski muzičar, prof. klavira
tajnica, VŠS upravna pravnica
računopolagateljica, SSS ekonomska tehničarka
dvije spremačice s NSS i SSS, od kojih jedna obavlja i poslove
dostavljača, a rade na lokacijama Ilica i Studentski grad.

Na lokacijama PO Zapruđe i PO Trnje poslove čišćenja obavljaju spremačice
OŠ Zapruđe, odnosno OŠ Davorina Trstenjaka, a postoji potreba za jednom
spremačicom na lokaciji Susedgrad. Povremeno tijekom godine posredstvom
Student servisa za taj područni odjel angažiramo za potrebe čišćenja studente.
Danom donošenja Godišnjeg plana i programa Škola ima zaposlene sljedeći
broj učitelja po programima koje ostvaruje:
 učitelji klavira

13 / Ilica 4, PO Susedgrad 3, PO Studentski grad
3, PO Zapruđe 2 i PO Trnje 1

 učitelji violine

4 / Ilica 1, PO Susedgrad 1, PO Studentski grad 1
PO Zapruđe 1

 učitelj violončela

1 / Ilica i PO Susedgrad

 učitelji gitare

10 / Ilica 2, PO Susedgrad 3, PO Student. grad 2
PO Zapruđe 1 i 1/2, PO Trnje 1 i 1/2

 učitelj trube

1 / Ilica
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 učitelj flaute

1 / Ilica

 učitelj klarineta

1 / Ilica

 učitelji harmonike

3 / Ilica 1, PO Susedgrad 1/2, PO Studentski
grad 1, PO Zapruđe 1/2

 učitelji teorijske nastave 5 / Ilica 1, PO Susedgrad 1, PO Studentski grad 1
PO Zapruđe 1, PO Trnje 1
 UKUPNO

39 učitelja
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PODACI O UČITELJIMA u šk. god. 2015./2016.

Ime i prezime
Zarija Alajbeg- Galuf
Iva Bach Kundić
Ivana Bedenik
Vladimir Bednjanec
Damjan Bučić
Dejan Čolja
Margareta Delaš
Krešimir Grloci
Davor Horvat
Smilja Jureković
Tamara Katanica
Barbara Katavić
Tina Krznarić
Tomislav Margeta
Vlasta Marijan
Zvonimir Matošević
Vlade Matulić
Sandra Mikić
Marijan Milić
Vladimir Novak

godina
rođenja
1968.
1977.
1979.
1960.
1985.
1983.
1990.
1991.
1972.
1954.
1976.
1983.
1980.
1984.
1960.
1977.
1983.
1969.
1955.
1980.

godine
staža
23
11
10
31
5
6
1
1
19
41
12
2
10
4
32
16
4
18
34
10

posao koji
obavlja
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učitelj
učitelj
učitelj
učiteljica
učitelj
učitelj
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učitelj
učiteljica
učitelj
učitelj
učiteljica
učitelj
učitelj

stupanj
školske
spreme
VSS
VŠS
VSS
SSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
SSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS

struka-predmet
koji predaje
klavir
gitara
klavir
gitara
gitara
harmonika
gitara
gitara
harmonika
gitara
gitara
solfeggio, zbor
violina
klavir
klavir
klavir
klarinet
klavir
solfeggio, zbor
truba
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ime i prezime
Željko Novosel
Vanda Palčić
Ana Perčin
Biserka Pešut
Dragana Petravić
Nenad Pintarić
Jelena Plećaš
Katarina Podnar Knezić
Ružica Poljak
Nikola Puček
Nives Raos
Jasna Rener
Eda Rimanić
Željka Serdarušić
Lucija Stanojević
Mihaela Svetec
Lahorka Vidmar
Lidija Vujović Pišpek
Ivanka Zovko-Žagar

godina
rođenja
1976.
1972.
1974.
1973.
1956.
1968.
1984.
1973.
1955.
1982.
1986.
1958.
1983.
1963.
1984.
1980.
1973.
1951.
1956.

godine
staža
10
17
17
23
35
19
7
20
36
7
4
32
9
28
4
11
18
37
30

posao koji
obavlja
učitelj
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učitelj
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učitelj
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica
učiteljica

stupanj
školske
spreme

struka-predmet
koji predaje

VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS

gitara
violončelo, orkestar
klavir
violina
klavir
gitara
klavir
klavir
solfeggio, zbor
harmonika,komorna
solfeggio
violina
flauta
klavir
violina
klavir
solfeggio
klavir
violina
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PODACI O VANJSKOM SURADNIKU

godina
ime i prezime
rođenja

godina
staža

struka

stupanj
školske
spreme

Danko
Jukić

29

prof. gitare

VSS

1959.

vanjski
suradnik

PODACI O RAVNATELJU

godina
ime i prezime
rođenja

godina
staža

struka

stupanj
školske
spreme

Branka
Hranić

31

prof. klavira

VSS

1958.

ravnateljica

PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

godina
ime i prezime
rođenja

godina
staža

stupanj
školske
spreme

poslovi
koje
obavlja

upravna
pravnica
ekonomska
tehničarka

VŠS

tajnica

struka

Snježana Dodig

1976.

13

Ivanka Ostojić

1967.

23

Gordana Matok

1974.

13

OŠ

NSS

Renata
Šarkanović

1963.

15

propagandist

SSS

SSS

računopolaga
teljica
spremačica i
dostavljačica
spremačica

Od toga troje navedenih radnika imaju sklopljen ugovor na puno neodređeno
radno vrijeme, a jedan ( Renata Šarkanović ) ima sklopljen ugovor na nepuno
neodređeno radno vrijeme.
Škola nema domara.
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6. PLAN OBNOVE, ADAPTACIJE,
DOGRADNJE, IZGRADNJE I OPREMANJA PROSTORA
Radovi na opremanju, uređivanju, popravcima i sl. odvijat će se prema potrebi
na svim lokacijama, kako bi se poboljšali uvjeti rada i boravka u školskim
prostorijama.
Nabava instrumenata i ostalog pribora za potrebe nastave izvršit će se prema
iskazanim potrebama pojedinih odjela.
Nabavit će se potrebna informatička i telekomunikacijska oprema.

7. ORGANIZACIJA RADA I NASTAVE
OGŠ Ivana Zajca upravlja ravnatelj škole i Školski odbor. Školski odbor
ima položaj i ovlaštenja organa upravljanja, a ravnatelj poslovodnog organa i
stručno pedagoškog rukovoditelja u skladu sa Zakonom i Statutom škole.
Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, a vodi ih ravnatelj škole. Razredno
vijeće čine predmetni nastavnici određenog razreda. Vijeće pročelnika odjela
čine ravnatelj škole i pročelnici odjela, a vodi ih ravnatelj škole. Odjelna vijeća
čine svi učitelji pojedinih odjela škole, a vodi ih pročelnik odjela. Poslove
razredništva obavljaju po dva učitelja od I. do III. razreda i po jedan učitelj od
IV. do VI. razreda, ukupno devet učitelja.
U školskoj godini 2015./2016. planira se 6 sjednica Učiteljskog vijeća, a
po potrebi i više. Planiraju se četiri sjednice Vijeća pročelnika i četiri sjednice
odjelnih vijeća. Plan i program učitelja odnosno odjela, te ravnatelja temelj su
za izradu plana i programa škole. Također se planiraju dvije sjednice Vijeća
roditelja, te nekoliko sjednica Školskog odbora, zavisno o potrebama i
zakonskim obvezama.
Nastavna godina 2015./2016. započinje 7. rujna 2015., a završava 10.
lipnja 2016. Nastava se planira tijekom 35 nastavnih tjedana.
Prvo polugodište traje od 7. rujna – 23.prosinca 2015.
Drugo polugodište traje od 11. siječnja do 10. lipnja 2016.g.
Tijekom šk. god. 2015./2016. učenici imaju zimski, proljetni i ljetni odmor.
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Zimski odmor učenika počinje 24.prosinca 2015.,a završava 8.siječnja 2016.
Proljetni odmor učenika počinje 21.ožujka 2016., a završava 25.ožujka 2016.
Ljetni odmor učenika počinje 13. lipnja 2016.god.
Tijekom cijele šk.god odvijat će se javna djelatnost Škole u vidu održavanja
koncerata i javnih nastupa učenika.
Božićni koncert održat će se 17. prosinca 2015. u Hrvatskom glazbenom
zavodu.
Škola će Dan škole obilježiti koncertima u svibnju i to 17. svibnja 2016. u
Hrvatskom povijesnom muzeju i 19. svibnja 2016. u Hrvatskom glazbenom
zavodu. 20. svibanj 2016. će biti neradni dan – Dan škole, za sve zaposlenike
Škole.
Godišnji ispiti održavat će se u terminu od 23. svibnja do 3. lipnja 2016.
Popravni ispit biti će 25. kolovoza 2016.
Nastava se održava pet dana u tjednu u dva turnusa, a ostvaruje se individualno,
grupno u razrednom odjelu, te u manjim i većim ansamblima.
Individualna nastava od I. do III. razreda traje dva puta tjedno po 30 minuta, a
od IV. do VI. razreda dva puta tjedno po 45 minuta, kad je riječ o glavnom
predmetu.
Obligatna individualna nastava klavira izvodi se isključivo u VI. razredu za
učenike koji se pripremaju za srednju školu, u trajanju od jedanput tjedno po 30
minuta.
Nastava u razrednom odjelu izvodi se dva puta tjedno po 45 minuta. Nastava u
ansamblima ( zbor, orkestar,) izvodi se jednom ili dva puta tjedn u ukupnom
trajanju od 120 minuta.
Nastavni proces odvija se u okviru šest odjela:







odjel za teorijske glazbene predmete
odjel za klavir
odjel za gudače
odjel za puhače
odjel za gitaru
odjel za harmoniku
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Odjelima rukovode pročelnici odjela i to:






Ružica Poljak, prof. - odjel za teoriju
Vlasta Marijan,prof. - odjel za klavir
Biserka Pešut, prof. - odjel za gudače
Damjan Bučić, prof. - odjel za gitaru
Eda Rimanić, prof.- odjel za harmoniku i odjel za puhače

Ravnateljica imenuje i voditelje područnih odjeljenja, a to su za šk. god.
2015./2016. sljedeći:





PO Studentski grad - Davor Horvat, prof.
PO Susedgrad – Lahorka Vidmar, prof.
PO Zapruđe - Ružica Poljak, prof.
PO Trnje – Nives Raos, prof.

Ove školske godine u Školu je upisano 473 učenika u 48 razrednih odjela.
Podaci o broju učenika po razredima, područnim odjeljenjima,instrumentima
i razrednim odjelima prikazani su u priloženim u tablicama.

8. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE
Godišnji nastavni plan i program rada ostvaruje se prema postojećem
planu i programu rada, utvrđenom i odobrenom od Ministarstva
znanosti,obrazovanja i športa RH. Svaki odjel planira u skladu s postojećim
planom i programom, plan rada odjela. Također ravnatelj prilaže svoj plan i
program rada, te ga objedinjuje u Godišnji plan i program rada škole.
Učitelji su dužni popuniti dnevnike rada, priručne imenike i obrazac za
evidentiranje stručnog usavršavanja, te nadalje tijekom školske godine
ispunjavati dnevnike rada i mjesečno ih davati na pregled pročelnicima odjela.
Tijekom školske godine planira se praćenje rada nadarenih učenika, te će
se tokom sljedećih sjednica UV-a odrediti eventualni kandidati za akceleraciju,
oko kojih će se voditi dodatna briga i praćenje njihovog rada i napretka.
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Također se planira daljnja suradnja s MUP-om RH i s Gradskim uredom
za obrazovanje i šport u vezi s provedbom nacionalnog programa povećanja
opće sigurnosti u obrazovnim ustanovama.
Knjižničar i voditelj zbirke glazbala će obavljati poslove oko izdavanja
instrumenata na posudbu učenicima koji nemaju svoj, uređenja i popravaka
instrumenata, te će brinuti o izdavanju nota i stručne literature, kao i poslove
oko fonoteke i videoteke.
Plan izvanučioničke nastave zbog pretežito individualne nastave te
različitog dobnog uzrasta nismo u mogućnosti planirati. U praksi se plan svodi
na suradnju sa udrugom Glazbene mladeži Hrvatske s kojom se dogovara i
organizira eventualni posjet koncertima i kazališnim priredbama.

9. KALENDAR RADNIH DANA U ŠK.GOD. 2015./2016.

MJESEC I GOD.

BROJ RADNIH
DANA

BROJ RADNIH
SATI

BLAGDANI

RUJAN 2015.

22

176

LISTOPAD 2015.

21

168

08.10.15. Dan neovisnosti
Republike Hrvatske

STUDENI 2015.

21

168

01.11.15. Blagdan svih
svetih

PROSINAC 2015.

22

176

25. i 26.12.15. Božićni
blagdani

SIJEČANJ 2016.

19

152

01.01.16. Nova godina
06.01.16. Sveta Tri kralja

VELJAČA 2016.

21

168

OŽUJAK 2016.

22

176

TRAVANJ 2016.

21

168

27.03.16. Uskrs
28.03.16. Uskrsni
ponedjeljak

15

SVIBANJ 2016.

21

168

LIPANJ 2015.

21

168

SRPANJ 2016.

21

168

KOLOVOZ 2015.

21

168

UKUPNO:

253

2024

01.05.16. Praznik rada
20.05.16. Dan škole
26.05.16. Tijelovo
22.06.16. Dan antifaš.borbe
25.06.16. Dan državnosti RH

05.08.16. Dan pobjede i
domovinske zahvalnosti
15.08.16. Velika Gospa

Na temelju Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i
trajanju odmora za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu
2015./2016. koju propisuje ministar znanosti,obrazovanja i sporta, ravnateljica
donosi:

10. KALENDAR NASTAVNE GODINE 2015./2016.
MJESEC I
GODINA

BROJ
NASTAVNIH
DANA

BROJ RADNIH
SATI

RUJAN 2015.

18

144

LISTOPAD 2015.

21

168

NAPOMENA

07.09.15.početak nastavne
godine
08.10.15. Dan neovisnosti
Republike Hrvatske
01.11.15. Blagdan svih svetih

STUDENI 2015.

21

168

PROSINAC 2015.

17

136

23.12.15.završetak
1.polugodišta
24.12.15. početak zimskog
odmora učenika
25. i 26.12.15 božićni
blagdani

16

SIJEČANJ 2016.

15

120

VELJAČA 2016.

21

168

OŽUJAK 2016.

17

136

TRAVANJ 2016.

21

168

SVIBANJ 2016.

LIPANJ 2016.

UKUPNO:

20

160

8

64

179

1432

01.01.16 Nova godina
06.01.16 Sveta Tri kralja
08.01.16 završetak zimskog
odmora učenika
11.01.16 početak 2.
polugodišta

21.03.16. početak proljetnog
odmora učenika
25.03.16.završetak proljetnog
odmora učenika
27.03.16. Uskrs
28.03.16.Uskrsni ponedjeljak

01.05.16. Praznik rada
20.05.16. Dan škole-neradni
dan
26.05.16. Tijelovo
10.06.16. završetak nastavne
godine
13.06.16. početak ljetnog
odmora učenika

11. PLANIRANI SATI PO MJESECIMA ZA 2015./2016.
NASTAVNU GODINU

1 SAT TJEDNO

2 SATA TJEDNO

MJESEČNA
NORMA SATI U
NASTAVI

RUJAN 2015.

4

7

79

LISTOPAD 2015.

4

8

92

STUDENI 2015.

4

8

92

MJESEC I
GODINA

17

PROSINAC 2015.

3

7

75

3

6

66

4

8

92

3

6

75

TRAVANJ 2016.

4

8

92

SVIBANJ 2016.

4

9

88

LIPANJ 2016.

2

3

35

35

70

786

SIJEČANJ 2016.
VELJAČA 2016.
OŽUJAK 2016.

UKUPNO:

12. JAVNA I KULTURNA DJELATNOST
Javna i kulturna djelatnost škole primarni je odgojno-obrazovni proces i
nakon nastave glavna djelatnost godišnjeg školskog glazbenog programa. Ove
šk. god. planiraju se koncerti od kojih posebno treba istaći Božićni koncert 17.
prosinca 2015. u Dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, koji će biti popraćen
nizom manjih koncerata u sklopu naših pet lokacija.
U svibnju ćemo već tradicionalno (petu godinu zaredom) biti gosti
Glazbene škole u Slatini na koncertu povodom njihovog Glazbenog tjedna.
Uzvratni posjet Slatinčana uvijek je u mjesecu studenom, ove je godine to 11.
studenog.
Svečani koncert povodom Dana škole održat će se u 19.svibnja 2016.god.
u Dvorani HGZ-a. Tim povodom planira se još jedan koncert i to 17.svibnja u
Dvorani hrvatskog povijesnog muzeja ili Dvorani muzeja Mimara.
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Planira se da veći broj učenika sudjeluje na županijskom, državnom i
međunarodnim natjecanjima, pa će se u sklopu toga organizirati prigodne
glazbene priredbe.
Održat će se pedesetak internih odjelnih, te mješovitih produkcija u
Dvorani škole, te koncerti pojedinih odjela u dvoranama izvan škole – Dvorana
HDS-a, Dvorana HIP, Dvorana hrvatskog povijesnog muzeja.
Planira se sudjelovanje svih nastavnika na seminarima tijekom školske
godine, kao i sudjelovanje na stručnim skupovima i koncertima.

13. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE
Škola može dati savjet u vidu profesionalnog informiranja
zainteresiranim učenicima odnosno roditeljima u vezi s daljnjim nastavkom
školovanja u srednjoj glazbenoj školi, te takve učenike priređuje za prijemni
ispit i nastavak školovanja.
14. PLAN BRIGE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU
ZAŠTITU UČENIKA I UČITELJA
O učenicima za koje se sazna ili ustanovi da imaju zdravstvenih
problema ili problema neke druge naravi, razrednici će obvezno izvršiti
razgovor s njihovim roditeljima, a bude li potrebno obavijestit će i druge
nadležne službe, kako bi se što efikasnije pružila pomoć takvom učeniku.
Organizirat će se redovit zdravstveni pregled zbog produženja važenja
sanitarnih knjižica.
U ovaj plan ulazi i suradnja s MUP-om, Gradskim poglavarstvom Grada
Zagreba, zdravstvenim i socijalnim službama u okviru provedbe programa
povećanja sigurnosti u odgojno obrazovnim ustanovama.
15. PODACI O UČITELJIMA PRIPRAVNICIMA

ime i prezime

godina
rođenja

godina
staža

posao koji
obavlja

stupanj
školske
spreme

strukapredmet
koji
predaje
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Margareta Delaš
Krešimir Grloci

1990.
1991.

učiteljica

1
1

VSS

učitelj

VSS

gitara
gitara

16. PODACI O OSTALIM RADNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM
ZADUŽENJIMA

Ime i prezime

Struka

Snježana Dodig

upravni
tajnik
pravnik
ekonomski računopolagatelj
tehničar
radnik
spremačica i
dostavljačic

Ivanka Ostojić
Gordana Matok
Renata Šarkanović

radnik

Poslovi koje
obavlja

spremačica

Tjedni
Radno
broj sati vrijeme
40

7-15

40

7-15

40

14,30-21,30
8.00-13.00
(subotom)
7.00-11.00
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17. PLANOVI PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Planom permanentnog stručnog usavršavanja planira se praćenje stručne
i pedagoške literature, hospitiranje na satovima u Školi i drugim umjetničkim
školama, sudjelovanje na stručnim seminarima, izrada plana i programa
stručnog obrazovanja i usavršavanja koje su učitelji dužni tokom rujna mjeseca
isplanirati i sudjelovanje na odjelnim sjednicama. Planiraju se četiri sjednice
glazbenih odjela godišnje. Voditelji odjelnih sjednica su imenovani pročelnici
odjela.
Stručni sastanci na nivou Grada Zagreba planiraju se planom i
programom rada sastanaka ravnatelja te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske. Seminari i savjetovanja izvan Škole planiraju se
prema planu i programu organizatora, a tijekom školske godine. Obveza je
učitelja da budu nazočni na istim.
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18. PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH
SURADNIKA, ORGANA UPRAVLJANJA

PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA
Tokom školske godine planira se 6-7 sjednica Učiteljskog vijeća.
SADRŽAJ RADA

VRIJEME ODRŽAVANJA

1. dogovor o planiranju
odgojno-obrazovnog rada
- organizacija rada u
šk. god. 2015./2016.
- zaduženja učitelja
- utvrđivanje razredništva
2. organizacija prijemnih
ispita i upisa
- izvješće o radu za
šk. god. 2015./2016.
- prijedlog god. plana i
programa rada 2015./2016.
3. analiza rezultata nakon
prijemnih ispita i upisa
- rješavanje tekuće
problematike i organizacija rada
inventurne komisije
4. analiza odgojno –obrazovnog
rada nakon I. polugodišta
- pedagoške mjere
5. analiza odgojno - obrazovnog
rada
- analiza praćenja akceleracija
učenika
6. analiza izvješća o rezultatima
odgojno-obrazovnog rada na
kraju nastavne godine
7. analiza i izvješće nakon
popravnih rokova

IZVRŠITELJ

VIII. – IX.mj.

ravnatelj

IX. mj.

ravnatelj

X. mj.

ravnatelj

XII. mj.

ravnatelj

IV. mj.

ravnatelj

VI. mj.

ravnatelj

VII. – VIII. mj.

ravnatelj
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- pripreme za novu školsku godinu
PLAN RADA VIJEĆA PROČELNIKA
Sjednice Vijeća pročelnika planira ravnatelj u suradnji s pročelnicima
odjela. Planira se održati 5 sjednica na kojima je potrebno razmatrati
organizacionu i odgojno-obrazovnu problematiku.
PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja i učitelja. Vijeće roditelja
sastajat će se po potrebi,a razmatrat će pitanja značajna za život i rad Škole,
prema postojećem Statutu škole.

PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA
Školski odbor će se sastajati prema potrebi tijekom školske godine.
Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik Školskog odbora u suradnji s
ravnateljem, a rješava probleme bitne za funkcioniranje škole u skladu sa
Statutom OGŠ Ivana Zajca i pozitivnim zakonskim propisima.
Predsjednik Školskog odbora: Željka Serdarušić
Članovi: Suzana Catela, Dimitrije Kraguljac, Dragica Počuča, Mihaela Svetec,
Aleksandar Toskić i Lahorka Vidmar.

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA
U školskoj godini 2015./2016. posebnu pozornost usmjerit ću na poboljšanje
uvjeta rada, stručno usavršavanje učitelja i podizanje cjelokupnog umjetničkog
tj. stručnog nivoa održavanja nastave. Isto tako nastojat ću iznaći modele
nagrađivanja uspješnih učenika i tako njih i njihove učitelje dodatno motivirati
za što veći angažman.
Vodit ću brigu o svakom učeniku i učitelju i nastojati zadovoljiti, u okviru
svojih mogućnosti i ovlasti, sve njihove opravdane zahtjeve i želje.
Posebno ću pratiti napredak nadarenih učenika, a isto tako i mladih kolega
učitelja, pomažući im, u suradnji s pročelnicima njihovih odjela, da što
kvalitetnije obavljaju svoj pedagoški rad.
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U postizanju i ostvarenju ciljeva bitnih za napredak Škole usko ću surađivati sa
Školskim odborom.

SADRŽAJ RADA

REALIZACIJE

1. izrada Godišnjeg plana i programa
rada Škole
2. izrada tjednih i godišnjih zaduženja
učitelja
izrada Školskog kurikuluma
3. ustrojavanje rada u Školi
(formiranje razrednih odjela, podjela
razredništva, priprema podataka za
izradu satnica Škole, organizacija ev.
prijamnih ispita)
4. instruktivno-pedagoški i savjetodavni
rad (pripremanje za posjet satovima
nastave, obilazak nastave s ciljem
upoznavanja kvalitete pripremanja učitelja
za nastavu, te razgovor s učiteljima
nakon posjete)
5. kontinuirano praćenje nastavnog
procesa
6. pregled godišnjih planova i programa
rada učitelja i svih odgojno-obrazovnih
aktivnosti, uz individualne konzultacije
nakon izvršenog pregleda
7. praćenje redovitosti u održavanju nastave
8. praćenje i izvršenje plana i programa škole
9. izrada izvješća o rezultatima odgojno
obrazovnog rada u skladu sa Zakonom
10. pregled i briga oko pedagoške dokumentacije
11. provođenje odluka Školskog odbora
i drugih tijela
12. priprema za izvođenje sjednica UV-a
i Vijeća pročelnika
13. praćenje odjelnih sjednica barem jednom
godišnje
14. priprema sjednica Školskog odbora
i Vijeća roditelja
15. briga o kadrovskim potrebama
16. javno i medijsko prezentiranje Škole

VIII.-IX. mj.
IX. mj.

IX. mj.

kontinuirano

kontinuirano
X. mj.

kontinuirano
kontinuirano
VII. mj.
IX., X., XII., VI. mj.
kontinuirano
IX., XII., IV., VI.
i VIII. mj.
tijekom godine
prema potrebi
prema potrebi
kontinuirano
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17. suradnja i organizacija koncerata Škole
u Zagrebačkoj i drugim županijama
18. organizacija upisa u prve razrede
19. organizacija upisa u ostale razrede
Briga o:
20. permanentnom usavršavanju nastavnog kadra
21. fondu knjižnice, nototeke, fono i videoteke
22. uređenju, kupnji i popravku glazbala
23. provođenju inventurnog popisa
24. poslovima vezanim uz inventarizaciju
sredstava
25. poslovima vezanim uz održavanje inventara
i opreme
26. rješavanju problema prostornih uvjeta
rada
27. izradi prijedloga nabave nastavnih
sredstava i pomagala, investicijskih i
kapitalnih radova, uređenju školskog
inventara
28. izradi prijedloga Financijskog plana za
2015. u svrhu osiguravanja
sredstava u nadležnim tijelima
29. izradi plana nabave i njegove realizacije
30. popravcima i uređenju Škole
31. sudjelovanju u izradi završnog računa
(izvješće)
32. praćenju i ostvarivanju rezultata
odgojno-obrazovnog rada i te u
suradnji s tajnikom izradi
analize o postignutim rezultatima
33. sistematizaciji realizacije Godišnjeg
plana i programa rada Škole radi
prezentiranja potrebnih statističkih podataka
34. podnošenju izvješća nadležnim tijelima
Ministarstva prosvjete i športa, Gradskog
poglavarstva i Školskom odboru o postignutim
rezultatima Škole u realizaciji godišnjeg
plana i programa rada Škole
35. suradnji s roditeljima
36. suradnji s djelatnicima Škole
37. o stvaranju zdrave radne atmosfere,

kontinuirano
VI. i IX. mj.
VI. mj.

kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
XII. mj.
XII., I. i II. mj.
kontinuirano
kontinuirano
VII. i IX. mj.

I. mj.

I. mj.
kontinuirano
XII. i I. mj.
I.-VII. mj.

VI. i VII. mj.

IX. mj.

kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
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na osnovu međusobnog uvažavanja,
poštovanja razumijevanja i pomaganja
38. suradnji s hrvatskim glazbenim školama
kontinuirano
39. suradnji sa osnovnim školama i
kontinuirano
predškolskim ustanovama
40. suradnji s humanitarnim institucijama,
kontinuirano
u cilju pružanja mogućnosti glazbenog
obrazovanja djeci bez roditelja
41. sudjelovanju na natjecanjima učenika
XI., XII., III. i IV. mj.
42. sudjelovanju na plenumima HDGPP-a
prema planu
i drugim stručnim sastancima i aktivima
organizatora
Ministarstva prosvjete i sporta i Grada Zagreba,
te kolegijima ravnatelja
43. suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje kontinuirano
i šport
44. suradnji s Ministarstvom prosvjete i sporta
kontinuirano
45. sudjelovanju i eventualnoj organizaciji
tijekom učeničkih
seminara i simpozija
praznika
46. osobnom stručnom usavršavanju
kontinuirano
praćenjem stručne literature, zakonskih
propisa te sudjelovanju na stručnim i drugim
seminarima i sastancima
47. suradnji s glazbeno-kulturnim institucijama
kontinuirano
48. sudjelovanju i u drugim poslovima koji su
povremeno
povremeni a obveza su ravnatelja škole

PLAN RADA TAJNIKA
VRIJEME

SADRŽAJ RADA

1. Normativno-pravni poslovi
-

OSTVARIVANJA
TIJEKOM GODINE

usklađivanje Statuta i pravilnika sa zakonskim propisima, te izrada
prijedloga izmjena i dopuna
praćenje i proučavanje zakonskih propisa radi uspješnog obavljanja
poslova radnog mjesta i njihove pravilne primjene u radu Škole

2. Kadrovski poslovi
TIJEKOM GODINE
pripreme za donošenje odluka o potrebi za novim radnicima za Školski
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-

odbor, te poduzimanje ostalih potrebnih radnji u svezi raspisivanja i
objavljivanja oglasa i natječaja
poslovi vezani za zasnivanje radnog odnosa i
sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatima
pravovremeno i uredno vođenje matične knjige radnika i pojedinačnih
dosjea radnika Škole
uredno vođenje evidencije o zdravstvenom osiguranju radnika i članova
njihovih obitelji

3. Opći poslovi
izrada godišnjih planova iz domene
IX MJ
administrativne i pomoćno-tehničke službe
organizacija tehničkih i pomoćnih poslova
TIJEKOM GODINE
primanje, urudžbiranje i razvrstavanje dnevne pošte
samostalno rješavanje pojedinih predmeta
otprema pošte – evidencija
4. Poslovi organa upravljanja
TIJEKOM GODINE
pripremanje sjednica Školskog odbora u skladu s Poslovnikom
pisanje zapisnika sa sjednica Školskog odbora
pisanje odluka i zaključaka, te njihovog provođenja
pružanje odgovarajuće stručne pomoći organima upravljanja i njihovim
komisijama
informiranje radnika putem oglasne ploče, a po potrebi i pojedinačno o
odlukama i zaključcima koje donose organi upravljanja
dokumentacija o radu organa upravljanja: zapisnici, odluke, zaključci i
sl., sistematizacija i uredno odlaganje, te čuvanje u propisanim rokovima
5. Rad s učenicima
ŢIJEKOM GODINE
evidencija o polaznicima Škole, svjedodžbe, uvjerenja o polasku Škole i
sl.
6. Daktilografski poslovi
TIJEKOM GODINE
vođenje korespodencije Škole s osnivačem, nadležnim službama
Ministarstva prosvjete i športa, ustanovama, poduzećima i slično
prijepis općih akata Škole, zapisnika Školskog odbora, te odluka i
zaključaka
poslovi oko izdavanja raznih rješenja i uvjerenja radnicima
Škole
poslovi oko prijavljivanja učenika na natjecanja
ostali poslovi
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7. Stručno usavršavanje
TIJEKOM GODINE
sudjelovanje na sastancima aktiva tajnika
sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima koji se organiziraju za
tajnike osnovnih škola
8. Ostali poslovi
TIJEKOM GODINE
vođenje arhiva Škole
izrada analize i statistike o postignutim rezultatima u odgojnoobrazovnom radu
vođenje kadrovske statistike
pomoć razrednicima u vođenju matičnih knjiga učenika
osiguranje školske imovine
otklanjanje nedostataka na školskom objektu – suradnja i osiguranje
izvođača radova
osiguranje redovnog servisiranja opreme i uređaja
nabava osnovnih sredstava, sitnog inventara, potrošnog i uredskog
materijala
rad sa strankama
svakodnevna suradnja s pomoćno-tehničkim osobljem u obavljanju
tekućih poslova
suradnja s računovodstvom i ravnateljem u rješavanju tekućih pitanja
obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, općim aktima Škole,
odlukama i zaključcima Školskog odbora, te nalozima ravnatelja
PLAN RADA RAČUNOPOLAGATELJA
TIJEKOM CIJELE GODINE

-

OPIS POSLOVA

obračuna plaća
knjiženja plaća, te upisivanje na porezne kartice
evidencija, kontiranje i knjiženje računa
kontiranje i knjiženje izvoda
kontiranje i knjiženje blagajničkog izvješća
praćenje zakonskih propisa
statistički poslovi
sastavljanje godišnjeg obračuna
blagajnički poslovi
ostali poslovi vezani uz financ

U Zagrebu, 23. rujna 2015.
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STATISTIČKA TABELA UPISANIH UČENIKA
ŠK.GOD.2015/2016.
STANJE NA DAN 11.9.2015.
INSTRUMENT
KLAVIR
VIOLINA
V.CELLO
GITARA
FLAUTA
KLARINET
TRUBA
HARMONIKA

UKUPNO

RAZRED
I RAZRED
II RAZRED
III RAZRED
IV RAZRED
V RAZRED
VI RAZRED

ŠKOLA
INSTRUMENT
KLAVIR
VIOLINA
V.CELLO
GITARA
FLAUTA
KLARINET
TRUBA
HARMONIKA

UKUPNO

57
16
0
31
13
12
12
12

ST.
GRAD
45
13
0
21
0
0
0
16

153

95

ILICA

38
29
27
16
21
22

ST.
GRAD
21
18
17
17
11
11

153

ILICA

SUSEDGRAD ZAPRUĐE TRNJE UKUPNO
38
15
13
44
0
0
0
4

29
15
0
22
0
2
0
10

14
0
0
19
0
0
0
0

183
59
13
137
13
14
12
42

114

78

33

473

SUSEDGRAD ZAPRUĐE TRNJE UKUPNO
21
22
22
19
17
13

17
9
18
12
11
11

6
7
5
8
3
4

103
85
89
72
63
61

95

114

78

33

473

I.
35
16
2
29
4
1
3
13

II.
33
9
2
27
1
1
2
10

III.
32
9
2
33
0
3
4
6

IV.
38
7
1
20
2
2
0
2

V.
24
8
3
14
3
5
1
5

VI.
21
10
3
14
3
2
2
6

103

85

89

72

63

61

UKUPNO
183
59
13
137
13
14
12
42

473

Ravnateljica: Branka Hranić, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
10 000 ZAGREB, ILICA 227
Tablica: Broj upisanih učenika po područnim odjeljenjima s brojem razrednih odjela u šk. god. 2015./2016.
BROJ UPISANIH UČENIKA
PO RAZREDIMA

BROJ RAZREDNIH ODJELA
PO RAZREDIMA

UKUPNO

ADRESA

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

BROJ
UČENIKA

BROJ
ODJELA

ILICA 227

38

29

27

16

21

22

2

2

2

2

2

2

153

12

PO ST. GRAD
Dankovečka 46

21

18

17

17

11

11

2

2

2

2

1

1

95

10

PODRUČNI
RAZREDNI
ODJELI

PO ZAPRUĐE
Meštrovićev trg bb

17

9

18

12

11

11

2

1

2

2

1

1

78

9

PODRUČNI
RAZREDNI
ODJELI

PO SUSEDGRAD
Argentinska 5

21

22

22

19

17

13

2

2

2

2

2

2

114

12

PODRUČNI
RAZREDNI
ODJELI

PO TRNJE
Krčka 3

6

7

5

8

3

4

1

1

1

1

0

1

33

5

103

85

89

72

63

61

9

8

9

9

6

7

473

48

MATIČNA
ŠKOLA
PODRUČNI
RAZREDNI
ODJELI

SVEUKUPNO
Zagreb, 11. rujan 2015.

Ravnateljica:
Branka Hranić, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB

PLAN I PROGRAM RADA KLAVIRSKOG
ODJELA
šk. god. 2015./2016.
Na klavirskom odjelu rade sljedeći učitelji:
Ilica 227: Zarija Alajbeg Galuf, prof., Željka Serdarušić, prof. mentor, Jelena Plećaš, prof. i
Vlasta Marijan, prof. mentor
PO Studentski grad: Mihaela Svetec, prof. Tomislav Margeta,prof. i Ana Perčin, prof.
PO Susedgrad: Zvonimir Matošević, prof , Dragana Petravić, prof i Katarina Podnar Knezić,
prof.
PO Zapruđe: Lidija Vujović Pišpek, prof. mentor i Sandra Mikić, prof.
PO Trnje: Ivana Bedenik, prof.
Nastava na klavirskom odjelu se odvija prema planu i programu za osnovne glazbene škole.
Nastava instrumenta:
I-III razred: 2x30min (tjedno)
IV-VI razred: 2x45min (tjedno)

Javna djelatnost:








Javni satovi učitelja/roditeljski sastanci
Sudjelovanje učenika na koncertu povodom gostovanja prijateljske glazbene škole iz
Slatine (studeni 2015.) kao i na uzvratnom koncertu prilikom gostovanja u
Slatini(svibanj 2016.)
Sudjelovanje učenika na produkcijama odjela: tri produkcije u prvom polugodištu
i dvije produkcije u drugom polugodištu u dvorani škole, te završni koncert odjela u
dvorani Hrvatskog društva skladatelja, Berislavićeva 9.
Organiziranje i sudjelovanje u projektu zajedničkih koncerata učenika sa Glazbenom
školom Josip Hatze iz Splita
Sudjelovanje učenika odjela na zajedničkim koncertima škole, Božićni koncert i
koncerti povodom Dana škole.

Natjecanja i seminari


53. hrvatsko natjecanje učenika glazbe i plesa – komorni sastavi 3.-8. 11.2015. god. U
Zagrebu
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Međunarodno natjecanje Mladi virtuozi u Zagrebu, 10.- 14.veljače 2016.god.



Natjecanje Sonus op.1 u Križevcima , veljača 2016. god.



Seminar komorne glazbe u organizaciji udruge Clavis u Zagrebu 21.-22.11 2015.



11. međunarodna zimska škola u organizaciji udruge Clavis u Zagrebu od 4.- 9.
siječnja 2016 ( učenici kao aktivni i profesori kao pasivni polaznici)



Seminar u sklopu Centra izvrsnosti u Opatiji u siječnju 2016. (profesori kao pasivni
polaznici)



Međunarodno pijanističko natjecanje Zlatko Grgošević u Sesvetama, svibanj
2016.god.



Stručna vijeća u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje

Potrebe odjela:
 notni materijal
 pianino u Ilici, u sobi br.6

Pročelnica klavirskog odjela odjela:
Vlasta Marijan, prof.mentor
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
10000 ZAGREB, ILICA 227

PLAN I PROGRAM RADA GITARISTIČKOG
ODJELA
ŠK. GOD. 2015./2016.

Na odjelu radi 10 učitelja:
Ilica 227: Margareta Delaš, prof., Damjan Bučić, prof.
PO Susedgrad: Smilja Jureković, nast., Nenad Pintarić, prof., Željko Novosel, prof.
PO Trnje: Tamara Katanica, prof., Krešimir Grloci, prof.
PO Zapruđe: Iva Bach Kundić, nast.,.Krešimir Grloci, prof.
PO Studentski grad: Vladimir Bednjanec, nast., Danko Jukić, prof.

Aktivnosti odjela:
Jednom mjesečno, počevši od listopada, održavati će se produkcije na razini odjela u
prostorijama škole, a ako bude moguće organizirati i u adekvatnim prostorima van škole (npr.
knjižnice, Zlatna dvorana Instituta za povijest itd.)
Planirano je sudjelovanje na velikim zajedničkim koncertima škole: Božićni koncert u
prosincu i koncerti povodom Dana škole u svibnju. Za te koncerte će se odabrati učenici
putem audicija. Planirano je i sudjelovanje na koncertu povodom gostovanja prijateljske
škole iz Slatine, a također i na uzvratnom događaju u Slatini. Krajem nastavne godine u planu
je održavanje godišnjeg koncerta gitarističkog odjela u Zlatnoj dvorani Instituta za povijest u
Opatičkoj ulici.
U okviru odjela održati će se sastanci, radionice i seminari vezani uz tematiku natjecanja,
razmjena notnog materijala itd.

Natjecanja i seminari:
Ukoliko će postojati interes te ako kandidati kvalitativno zadovolje kriterije za uspješno
predstavljanje naše škole, moguće je sudjelovanje učenika na natjecanjima i seminarima
unutar i van Hrvatske:
- Zagreb guitar festival - siječanj
- 7. Porečki tirando – veljača
- 6. Omiš guitar fest – travanj
- 4. Pula guitar fest – svibanj
- Sonus, Križevci – veljača
- Daleki akordi, Split - travanj
- „Enrico Mercatalli“ , Gorizia ( Italija) – svibanj
U planu je sudjelovanje nastavnika na seminarima u organizaciji HUGIP-a i HDGPP-a, a
ukoliko bude moguće, da se organizira i sudjelovanje učitelja na nekom internacionalnom
seminaru.
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Planirana su i dva seminara eminentnih gitarističkih pedagoga, jedan po polugodištu. Za
natjecanja će biti organizirane audicije u obliku prosviravanja programa kandidata
predloženih od strane svakog pojedinog profesora. Za natjecanja u siječnju i veljači audicija
ce biti u siječnju (početkom drugog polugodišta), a za natjecanja od travnja do lipnja audicija
ce se održati sredinom travnja. Za natjecanja u inozemstvu odabrati ce se najuspješniji
kandidati sa prethodnih natjecanja,također uz audiciju.

Potrebe odjela:
Žice za gitaru, notni materijal, notni stalci,metronomi, štimeri, klupice za nogu te ostale
potrepštine, nabaviti će se prema potrebi.
Po potrebi dopunjavati fonoteku novim naslovima CD-a.

Pročelnik odjela:
Damjan Bučić, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
10000 ZAGREB, ILICA 227

PLAN I PROGRAM RADA GUDAČKOG ODJELA
šk.god.2015./2016.

Na gudačkom odjelu OGŠ Ivana Zajca rade 4 učitelja violine i 1 učitelj violončela:
Jasna Rener, prof. – Ilica, violina
Biserka Pešut, prof. – PO Studentski grad, violina
Tina Novak, prof. – PO Susedgrad, violina
Ivanka Zovko Žagar, prof. – PO Zapruđe, violina
Vanda Palčić, prof. – PO Susedgrad i Ilica, violončelo

Javna djelatnost:
U šk.godini 2015./2016. interne produkcije odjelaodržavat će se jednom mjesečno, počevši
od listopada 2015.
Planirano je sudjelovanje učenika na sljedećim koncertima OGŠ Ivana Zajca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Javne produkcije
Koncert učenika škole uz sudjelovanje učenika OGŠ Slatina u studenom 2015.
Božićni koncert škole u prosincu 2015.
Božićni koncert odjela u prosincu 2015.
Gostovanje učenika u Slatini u svibnju 2016.
Koncerti povodom Dana škole u svibnju 2016.
Završni koncert gudačkog odjela u lipnju 2016.
Koncerti područnih odjeljenja

Planira se sudjelovanje na 54.hrvatskom natjecanju učenika istudenata glazbe i plesa u
organizaciji HDGPP-a u veljači i ožujku 2016.
Planira se također i sudjelovanje na 15. Međunarodnom gudačkom natjecanju Rudolf Matz u
Čakovcu u ožujku 2016.u organizaciji HDGP-a.
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Nastavnici će sudjelovati na svim organiziranim seminarima i stručnim vijećima.
Napredovanje učenika iz violine i violončela u toku šk.god. 2015./2016.prati i ocjenjuje
predmetni nastavnik, a na kraju šk.god.učenici će pristupiti komisijskoj provjeri znanja.
Učitelji će održavati roditeljske sastanke, a odjelni sastanci na kojima će se dogovarati
termini internih i javnih produkcija te rješavati tekući problemi odjela održavati će se prema
potrebi.
U okviru gudačkog odjela djelovat će i Gudački orkestar škole, kojeg vodi učiteljica
Vanda Palčić, prof.

Potrebe odjela:
Prošle su školske godine 2014./2015.potrebe odjela zadovoljene tako da ih ove školske
godine nema.

U Zagrebu, 11.rujna 2015.
Pročelnica odjela:
Biserka Pešut, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB

PLAN I PROGRAM RADA HARMONIKAŠKOG
ODJELA
šk. god. 2015./2016.
Harmonikaški odjel čine učenici od I-VI razreda i 3 učitelja harmonike koji su stalnom
radnom odnosu – Dejan Čolja,prof., Davor Horvat, prof. i Nikola Puček, prof.
Nastava se odvija na 4 lokacije:
Ilica 227: Nikola Puček, prof.
PO Studentski grad: Davor Horvat, prof.
PO Susedgrad: Dejan Čolja, prof.
PO Zapruđe: Dejan Čolja, prof.
Nastava na harmonikaškom odjelu se odvija prema planu i programu za osnovne glazbene
škole.
Nastava instrumenta:
I-III razred: 2x30min (tjedno)
IV-VI razred: 2x45min (tjedno)
Uz nastavu instrumenta, svi učenici od I razreda polaze nastavu solfeggia, a od III-VI
razreda uz spomenutu nastavu instrumenta i solfeggia, učenici pohađaju i nastavu zborskog
pjevanja. Učitelj Nikola Puček ove će školske godine održavati i nastavu komornog
muziciranja s najboljim učenicima.
Javna djelatnost:
•

javni satovi nastavnika/roditeljski sastanci;
•
sudjelovanje učenika na koncertu povodom gostovanja prijateljske
glazbene škole iz Slatine (studeni 2015.) kao i na uzvratnom koncertu prilikom
gostovanja u Slatini(svibanj 2016.);
•
sudjelovanje učenika na produkcijama područnih odjeljenja te u sklopu
produkcija pod nazivom Glazbena paleta i Svirajmo zajedno kao i na velikim
zajedničkim koncertima škole: Božićni koncert (prosinac 2015.) i svečani koncerti
povodom Dana škole (svibanj 2016.);

•

najmanje 2 odjelne produkcije (krajem studenog/početkom prosinca i tijekom svibnja)
te dva koncerta (prosinac i svibanj) - odjelna produkcija će ujedno biti i audicija za
zajedničke koncerte škole; produkcije i koncerti održavat će se u prostorijama škole u
Ilici 227;
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Natjecanja i seminari
•

54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (veljača - ožujak 2016.)
•
međuškolsko natjecanje Mladi Padovec u Novom Marofu (veljača
2016.)
•
7. hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru (svibanj 2016.)
•
41. međunarodni susret harmonikaša u Puli (travanj 2016.)

•

seminar u sklopu Centra izvrsnosti u Opatiji (siječanj 2016.)
Nastavnici će sudjelovati na seminarima u organizaciji Ministarstva, HDGPP-a ili
HDH-a, a ukoliko bude moguće, omogućit će se i sudjelovanje nastavnika na nekim
inozemnim seminarima

Potrebe odjela:
•

notni materijal za soliste i komorne ansamble
•
permanentni popravak i servis instrumenata
•
nekoliko remena
•
2 harmonike s 96 basova (Armando Bugari, model: 251/CHC)
•
1 harmonika sa 120 basova (Armando Bugari, model: 260/CHC)

Pročelnica harmonikaškog odjela:
Eda Rimanić, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB

PLAN I PROGRAM RADA PUHAČKOG
ODJELA
šk. god. 2015./2016.
Puhački odjel obuhvaća učenike od I-VI razreda i učitelje flaute, klarineta i trube.
Na odjelu je zaposleno troje učitelja u stalnom radnom odnosu s punim radnim vremenom:
Flauta: Eda Rimanić, prof.
Klarinet: Vlade Matulić, prof.
Truba: Vladimir Novak, prof.
Nastava se odvija u Ilici 227, uz iznimku nastave klarineta koja se osim u Ilici odvija i u PO
Zapruđe.
Nastava na puhačkom odjelu se odvija prema planu i programu za osnovne glazbene škole.
Nastava instrumenta:
I-III razred: 2x30min (tjedno)
IV-VI razred: 2x45min (tjedno)
Uz nastavu instrumenta, učenik od I razreda polazi nastavu solfeggia, a učenici od III-VI
razreda pohađaju i nastavu zborskog pjevanja.
Javna djelatnost:
•

javni satovi nastavnika/roditeljski sastanci;
•
sudjelovanje učenika na koncertu povodom gostovanja prijateljske
glazbene škole iz Slatine (studeni 2015.) kao i na uzvratnom koncertu prilikom
gostovanja u Slatini (svibanj 2016.);
•
sudjelovanje učenika na produkcijama odjela pod nazivom Glazbena
paleta i Svirajmo zajedno te nastupi na velikim zajedničkim koncertima škole:
Božićni koncert (prosinac 2015.) i svečani koncerti povodom Dana škole (svibanj
2016.);
•
najmanje 2 interne produkcije odjela te dva koncerta: Polugodišnji
koncert u dvorani HDS-a (krajem studenog ili početkom prosinca 2015.) i Završni
koncert u dvorani Povijesnog muzeja (krajem svibnja 2016.);

Natjecanja i seminari
•

54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (veljača-ožujak 2016.g.)
•
Mladi Padovec – međuškolsko natjecanje u organizaciji OGŠ Ivan
Padovec ( Novi Marof, veljača 2016.)
•
11. Festival flautista Slovenije ( Zagorje ob Savi, svibanj 2016.g.)
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•

11. međunarodna glazbena škola Clavis - seminar M. Zupana ( siječanj

2016.)
Nastavnici će sudjelovati na seminarima u organizaciji Ministarstva, HDGPP-a i
različitih udruga puhača, a ukoliko bude moguće, omogućit će se i sudjelovanje
nastavnika na nekim inozemnim seminarima
Potrebe odjela:
Flauta
•
•
•

notni material
redoviti servis instrumenata
3 flaute marke Yamaha (model 371)

Klarinet
•
•
•
•
•
•
•
•

notni materijal
6 kutija piskova (oznaka 2.5)
2 usnika (model M30)
Optimum obujmica/mašinica
Optimum ligature (marke Vandoren)
masti za podmazivanje pluta i naljepnice za usnik
1 klarinet marke Yamaha (model YCL-450N)
1 klarinet marke Buffet (model Crampon E12FBC2512F-2-04B)

Truba
•

notni materijal
•
6 komada usnika
•
ulja za podmazivanje
•
generalni servis nekoliko truba
•
1 kutija za trubu
Pročelnica puhačkog odjela:
Eda Rimanić, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10 000 ZAGREB

PLAN I PROGRAM RADA TEORIJSKOG ODJELA
šk.god.2015./16.
OGŠ Ivana Zajca djeluje na 5 lokacija Grada Zagreba ( Matična škola -Ilica 227, PO
Studentski grad, PO Susedgrad, PO Trnje i PO Zapruđe). Budući je SOLFEGGIO obvezan
predmet za sve učenike, TO je prisutan na svim tim lokacijama. Uz solfeggio svi učenici III r.
imaju ZBOR kao vrstu skupnog muziciranja. Zbor pohađaju i učenici IV, V i VI r. koji nisu
dio gudaćeg ili harmonikaškog orkestra. Odjel čini 5 nastavnika: Barbara Katavić,prof.,
Marijan Milić,prof,mentor, Ružica Poljak,prof., Nives Raos,prof. i Lahorka Vidmar,prof.
Nastava solfeggia i zbora je organizirana na sljedeći način:
1. B.Katavić,prof. – Ilica : Ia, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, Zbor = 16.30 sati
- PO Susedgrad – VIa, VIb, Zbor = 6.30 sati
2. M.Milić,prof. mentor – PO Studentski grad : Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI,
Zbor
= 22.30 sata
3. R.Poljak,prof. – PO Zapruđe : Ia, Ib, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, Zbor = 20.30 sati
4. N.Raos,prof. – Ilica : Ib, IIa, IIb, VIa, VIb = 10 sati
- PO Trnje : I, II, III, IV,V i VI, Zbor = 12.30 sati
5. L.Vidmar,prof. – PO Susedgrad : Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb = 20 sati
Satnice nastavnika:
1. Barbara Katavić,prof. = 23.15 sata
2.Marijan Milić,prof.mentor = 22.30 sata
3. Ružica Poljak,prof. = 20.30 sati
4. Nives Raos,prof. = 22.30 sata
5. Lahorka Vidmar,prof. = 20 sati
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Nastava teorijskih glazbenih predmeta ( solfeggia i zbora) održava se prema Nastavnom
planu i programu za osnovne glazbene škole iz 2006.g. Prema njemu nisu predviđeni godišnji
ispiti iz solfeggia,odnosno ostavljena je nastavnicima sloboda izbora pri vrednovanju znanja
učenika u pojedinim razredima. Uvažavajući ovu slobodu, nastavnici TO OGŠ Ivana Zajca su
se odlučili za ispite u parnim razredima solfeggia. Budući učenici naše škole polaze nastavu
na 5 lokacija (prema mjestu stanovanja) i ispite smo organizirli na isti način za II i IV r.
Završni razredi (VI) sa svih lokacija polažu u Matičnoj školi (Ilica 227). Učenici neparnih
razreda (I, III i V ) ne izlaze na ispit iz solfeggia.Njihovo znanje ,vještine i trud vrednuje
predmetni nastavnik na kraju šk.god.
Zborovi naše škole, pod ravnanjem B.Katavić,prof. i M.Milića,prof. mentora, će se
marljivim radom u toku godine pripremati za nastup na 2 tradicionalna koncerta naše škole:
Božićnom koncertu i koncertu u povodu Dana škole u HGZ-u.
TO planira u toku šk.god.održati najmanje 4 odjelna sastanka .Osim rješavanja tekuće
problematike pozabavit će se manjim izmjenama pismenog dijela ispita parnih razreda. Na
kraju prošle šk. god.2014/15. smo nabavili 2 nova priručnika za solfeggio. To su Solfeggio 1
i Solfeggio 2 –J.Poje.Imali smo vremena individualno ih proučiti i donijeti svoje mišljkenje.
Jedan od sastanaka će biti posvećen analizi i zajedničkom zaključku u vezi kvalitete i
mogućnosti njihove primjene u nastavi.
Kao svake šk.god. nastavnici TO će se rado odazvati na sva Stručna vijeća učitelja i
nastavnika glazbenih predmeta, Stručne skupove, Stručna usavršavanja i seminare u
organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, HDGPP-a, HDGT-a i dr.
Potrebe TO:
- nabavka literature za solfeggio i zbor
- sustav za audiovizuelno prikazivanje glazbenih izvedbi

U Zagrebu : 03.09.2015.

Pročelnica TO:
Ružica Poljak,prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
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10000 ZAGREB, ILICA 227

PLAN I PROGRAM RADA ZBORA ILICA I PO SUSEDGRAD
šk. god. 2015./2016.
Zbor Glazbene škole Ivana Zajca u Ilici i Susedgradu u školskoj godini 2015.2016. okuplja djecu od trećeg do šestog razreda glazbene škole, izuzev onih koji sviraju u
gudačkom i harmonikaškom orkestru.
Sa zboristima radit ću na vokalnoj tehnici, afektivnoj impostaciji, dikciji, interpretaciji
i razvijanju osjećaja za višeglasno pjevanje.
Izbor skladbi obuhvaća umjetničke, duhovne skladbe te skladbe hrvatskih i svjetskih
skladatelja.
Program koji je predviđen za Božićni koncert povodom Dana škole je sljedeći:
1) Ivan pl. Zajc: Offertorium pastorale
2) Bill Withers: Lean On Me
3) Tradicionalna afrička: Siyahamba
4) Lorenz Maierhofer: Have a nice day
5) Emil Cossetto: Moja diridika
6) Bing Crosby: White Christmas
Božićni koncert
Ivan pl. Zajc: Offertorium pastorale
Bing Crosby: White Christmas
Koncert povodom Dana škole
-izbor iz preostalih skladbi s popisa

U Zagrebu, 11. rujna 2015.

Voditeljica zbora:
Barbara Katavić, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10000 ZAGREB

PLAN I PROGRAM RADA ZBORA PO STUDENTSKI GRAD
ŠK. GOD. 2015./2016.

Zbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca u Studentskom gradu u školskoj godini
2015.-2016. okuplja učenike od trećeg do šestog razreda glazbene škole, koji ne sviraju u
gudačkom orkestru.
Iz trećeg razreda u zboru pjeva 18 učenika, iz četvrtog 14, iz petog 9, te iz šestog 7 –
ukupno 48.
I ove školske godine dvije trećine pjevača su početnici (treći i četvrti razred), a svega
jedna trećina iskusniji pjevači (peti i šesti razred). Stoga će težište rada biti na postavljanju
višeglasja i osnovama vokalne tehnike za mlade pjevače,.a tek u drugom polugodištu moći će
se više vremena posvećivati izražajnosti i interpretacijskim finesama.
Usprkos pomlađenom zboru i odlasku najboljih pjevačica, nastojat ćemo naučiti što
više skladbi za koncertno izvođenje. Izbor skladbi i ove godine obuhvaća razne vrste skladbi,
od duhovnih, klasičnih, obrada hrvatskih narodnih pjesama, do spirituala, gospela i
popularnih skladbi 20. stoljeća.
Skladbe su višeglasne, troglasne i četveroglasne, za ovakav sastav zbora poprilično
zahtjevne, i trebat će ne samo redovito dolaziti na probe, nego i uložiti dosta truda, kako
bismo uspjeli svladati ih za koncertno izvođenje.
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Izbor skladbi:

1. Nepoznati autor (obr. M. Milić): O DOĐI, DOĐI TI NAŠ SPAS
2. Crnačka duhovna (obr. M. Milić): TEL IT ON THE MOUNTAIN
3. Hrvatska božićna: SVIM NA ZEMLJI
4. Ivan Zajc: AVE MARIA

5. Dalmatinska (Obrada Marijan Milić): MARICE DIVOJKO
6. Jakov Gotovac: JADOVANKA ZA TELETOM
7. Gradišćanska (Obrada Boris Papandopulo): OJE JELENA, JELENA
8. Lennon-McCartney (obrada M. Milić): HELP

Predviđeni nastupi:
1) Božićni koncert
Program: duhovne i božićne pjesme (br. 1-4)
2) Školski koncert na kraju školske godine
Program: izbor iz preostalih skladbi (5-8) naučenih tijekom školske godine

U Zagrebu, 10. rujna 2015.
Marijan Milić
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
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PLAN I PROGRAM RADA ZBORA PO ZAPRUĐE
šk.god.2015./2016.
Zbor PO Zapruđe pohađaju svi učenici od trećeg do šestog razreda ,osim onih koji sviraju u
gudaćem ili harmonikaškom orkestru.Ove šk-god. to će biti 18 uč. trećeg raz.,10 uč. četvrtog raz.,7
uč. petog raz.i 10 uč. šestog raz.Ukupno 45 učenika.
Rad zbora PO Zapruđe će biti usmjeren prvenstveno na obradu kompozicija po izboru
B.Katavić,prof.,voditeljice zbora u Matičnoj školi i PO Susedgrad. Učenici, koji dobro savladaju
odabrane kompozicije, priključit će se zboru dirigentice B.Katavić,prof . na Božićnom koncertu i
koncertu u povodu Dana škole u HGZ-u.
Izbor kompozicija, primjerene težine, za rad sa cijelim zborom :
1. J.S.Bach: Hvali Gospodina
2. O Betleme
3. F.Dugan: Uspavanka malome Isusu
4. S.Novačić: Za majčin dan
5. Prigorska: Sadila sam rogozeka
6. E.Cossetto: Moja diridika

U Zagrebu: 05.09.2015.

Voditeljica zbora PO Zapruđe:
R.Poljak,prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
10 000 ZAGREB, ILICA 227

PLAN I PROGRAM RADA ZBORA PO TRNJE
šk. god. 2015./2016.
U šk. god. 2015./2016. nastavu zbora u PO Trnje pohađa sveukupno 24 učenika trećeg
do šestog razreda. Od toga 6 učenika trećeg razreda, 11 učenika četvrtog, 3 učenika petog, te
4 učenika šestog razreda.
Probe će se održavati dva puta tjedno – utorkom i četvrtkom (A tjedan) od 16.30h do
17.30h, te ponedjeljkom i četvrtkom (B tjedan) u isto vrijeme, osim u vrijeme blagdana i
školskih praznika.
I ove školske godine nastaviti ću s učenicima raditi na pjevačkoj tehnici, pravilnoj
dikciji te interpretaciji i izražajnosti pjevanja. Posebno ću obratiti pozornost na početnike
pjevače (učenici trećeg razreda) te ih uvesti u osnove zborskog pjevanja.
Izbor skladbi za školsku godinu 2015./2016.:


L. van Beethoven: Oda radosti (Freude, schöner Götterfunken)



L. Maierhofer: Call and Response - Blues



What child is this (engl. trad.)



Dvorani neba (hrv. trad.)



W. Hanna/J. Barbera/H. Curtin: The Flintstones



C. Orff: Kanon



J. Lennon/P. McCartney: Let it be

Voditeljica zbora:
U Zagrebu, 11. rujna 2015. god.

Nives Raos, prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
ILICA 227, 10000 ZAGREB

PLAN I PROGRAM RADA GUDAČKOG ORKESTRA
šk. god. 2015./2016.
Gudački orkestar glazbene škole čine učenici violine i violončela, od toga, 24 učenika
violine i 7 učenika violončela. Orkestar pohađaju učenici IV,V i VI razreda.
Probe orkestra održavaju se subotom od 10.00-12.00 u Selskoj ulici br. 3, u prostoru
Gradske četvrti Črnomerec.
Učenici su dužni redovito dolaziti na probe i satove grupnog muziciranja.
Kao što je do sada bila praksa,orkestar ima dva nastupa godišnje na svečanim školskim
koncertima u Hrvatskom glazbenom zavodu.
Program koji ćemo raditi i vježbati tokom školske godine:
1.W.A.Mozart: Tri njemačka plesa-Allegro moderato,Allegro,Allegretto
Obr. Till Otto
2. J.Strauss: Walzer-Na lijepom plavom Dunavu
Obr. Wolfgang Weber
3. L. Mozart: Schlittenfahrt
4. F.Gossec: Gavote
5. L. van Beethoven: Njemački ples
6. N. Baklanova: Menuett
7. L. Boccherini: Menuett
Obr. Robert Longfield
8. R. Matz: Sedam stavaka za gudaći orkestar
Uz ovaj navedeni program moguće je,ako se ukaže potreba, dodati još poneku
instruktivnu i korisnu kompoziciju za dječji ansambl.

U Zagrebu,14. rujna 2015.

Voditeljica orkestra:
Vanda Palčić,prof.
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OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
10 000 ZAGREB, ILICA 227

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
KOMORNOG ANSAMBLA
šk. god.2015./2016.

Komorni ansambl čine trojica učenika harmonike: Tin Olujić, V. razred, Jan Glavaš,
VI. razred i Josip Dorić, VI. razred.
Probe komornog ansambla održavat će se srijedom od 19.30 do 21.00 sat u školi, a po
potrebi, pred nastup, održat će se i dodatne probe.
Planirana su četiri nastupa na svečanim školskim koncertima tijekom godine. Završni
koncerti harmonikaškog odjela održat će se u prosincu i u svibnju u dvorani Osnovne
glazbene škole Ivana Zajca. Božićni koncert održat će se u prosincu u Hrvatskom glazbenom
zavodu, a koncert povodom Dana škole održat će se u svibnju također u Hrvatskom
glazbenom zavodu.
Planirani program za školsku godinu 2015./2016. je sljedeći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. Grečaninov: Rastanak
B. Kodrnja: Sjećanje
B. Kodrnja: Paradni valcer
J. Matanović: Tri plesa
D. Kabalevski: Mali dobošar
J. Toms: Melodija
D. Horvat: Španjolski valcer

U Zagrebu, 14. rujna 2015.

Voditelj komornog ansambla:
Nikola Puček, prof.
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