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UPISI
U PRVI RAZRED OSNOVNE
GLAZBENE ŠKOLE I
PREDŠKOLSKE PROGRAME
ŠK. GOD. 2020/2021 – JESENSKI ROK
Štovani roditelji i učenici,
ovim putem želimo Vas informirati te Vam dati osnovne obavijesti o glazbenom
školovanju i upisu učenika u prvi razred osnovne glazbene škole. Na Vaš upit, pružit
ćemo Vam dodatne informacije i naputke.

Osnovna glazbena škola
Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje
glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te
bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te
orgaziranost i disciplinu u radu.
Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te
skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbororkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon
osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj
školi Zlatka Balokovića.

Mogućnosti izbora glazbala i predškolskih programa – jesen 2020
Učenici koji upisuju prvi razred osnovne glazbene škole šk. god. 2020/2021 mogu na
jesenskom roku na lokacijama Ivanićgradska, Travno i Zaprešić upisati sljedeće odjele i
glazbala:
Ivanićgradska: harmonika, klarinet, kontrabas, glazbeni vrtić* i početnički solfeggio*
Travno: violina, harmonika, flauta, početnički solfeggio*
Zaprešić: truba, flauta, trombon, klarinet, rog, početnički solfeggio*.
*Predškolski programi se upisuju uvjetno zbog ograničenja minimalnog potrebnog
broja polaznika.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
Redovna godišnje participacija roditelja u opremanju programa osnovne glazbene škole iznosi 2.200,00
Kn a plaća se u mjesečnim obrocima od 200,00 Kn uplatnicom koja se dobije u Školi + 200,00 Kn
participacije upisnine koja se plaća prilikom upisa.

GLAZBENI VRTIĆ
Namjenjen djeci koja pokazuju interes za glazbu uzrasta od 4 do 6 godina. Ukupna redovna godišnje
participacija u opremanju ovog programa iznosi 1.200,00 Kn a plaća se u mjesečnim obrocima od 100,00
Kn uplatnicom koja se dobije u Školi + 200,00 Kn participacije upisnine koja se plaća prilikom upisa.

POČETNIČKI SOLFEGGIO - Pripremni program za osnovnu glazbenu školu
Svi učenici koji pohađaju prvi razred osnovne škole mogu upisati i pohađati i ovaj program kao dio
pripremnog programa za upis u prvi razred osnovne glazbene škole. Ukupna godišnje participacija u
opremanju programa iznosi 1.200,00 Kn a plaća se u mjesečnim obrocima od 100,00 Kn uplatnicom koja
se dobije u Školi + 200,00 Kn participacije upisnine koja se plaća prilikom upisa.

Posudba glazbala
Učenici imaju mogućnost najma glazbala u skladu sa mogućnostima škole (klarinet, flauta, violina,
violoncello, harmonika). Participacija roditelja plaća se u mjesečnim obrocima od 100,00 Kn.

Prijamni ispit
Zbog ograničenog broja upisnika u Glazbenu školu polaže se prijamni ispit za koji nije potrebno
predznanje. Na prijamnom ispitu za prvi razred OGŠ učenik pjeva otprije znanu pjesmicu po svojem
izboru i ponavlja zadani ritmički primjer.

JESENSKI UPISNI ROK
PRIJAVA ZA PRIJAMNI ISPIT
1. ONLINE PRIJAVA KANDIDATA prijavu za prijamni ispit potrebno je
ispuniti online u periodu od od 09. rujna do 15. rujna 2020.
PRIJAVNICE ZA PRIJEMNI ISPIT SE NALAZE NA:
www.balokovic.hr/UPISI-DOKUMENTI/ INFORMACIJE - OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ŠK. GOD.
2020/2021
PRIJAVNICA (PREDPRIJAVA za prijemni ispit za upis u 1. razred osnovne glazbene škole, ŠG
2020/20211
PRIJAVNICA PREDPRIJAVA za prijemni ispit za upis u predškolske programe ŠG 2020/2021

POTVRDU O PRIMITKU PRIJAVNICE I TOČNO
PRIJEMNOG ISPITA POSLAT ĆEMO VAM E-MAILOM.

VRIJEME

TERMINI I LOKACIJE PRVOG UPISNOG ROKA:
1. Prijemni ispiti za lokaciju Ivanićgradska održat će se u srijedu 16. rujna
2020. od 16.00 sati na lokaciji GŠ Zlatka Balokovića, Ivanićgradska 41a,
Zagreb.
2. Prijemni ispiti za lokaciju Travno održat će se u srijedu 16. rujna 2020.
od 16.00 sati na lokaciji GŠ Zlatka Balokovića, Božidara Magovca 103,
Zagreb, (u prostoru OŠ Gustava Krkleca).
3. Prijemni ispiti za lokaciju Zaprešić održat će se u srijedu 16. rujna 2020.
od 16.00 sati na lokaciji Zaprešić (Trg žrtava fašizma 11)
OBJAVA REZULTATA PRIJEMNOG ISPITA – 18. rujna 2020.

