GLAZBENA ŠKOLA
ZLATKA BALOKOVIĆA

UPIS
U PREDŠKOLSKE PROGRAME
POČETNIČKI SOLFEGGIO I
GLAZBENI VRTIĆ
ŠK. GOD. 2022/2023
Štovani roditelji i učenici,
ovim putem želimo Vas informirati te Vam dati osnovne obavijesti o glazbenom
školovanju i upisu učenika u predškolske programe – POČETNIČKI SOLFEGGIO I
GLAZBENI VRTIĆ. Na Vaš upit, pružit ćemo Vam dodatne informacije i naputke.

Predškolski programi – glazbeni vrtić i početnički solfeggio
Djeca prvog razreda opće OŠ i djeca predškolskog uzrasta prijavljuju predškolske
programe uz polaganja prijemnog ispita.
VAŽNO: Na lokaciji Ivanićgradska 41a djeca mogu upisati program glazbenog vrtića ili
program početničkog solfeggia. Na lokaciji Travno, Božidara Magovca 103, i na lokaciji
Zaprešić, Lužnička 21, Zaprešić, djeca mogu upisati samo program početničkog solfeggia.

- Glazbeni vrtić
Pripremni predškolski program za osnovnu glazbenu školu - (uzrast 4-6 godina)
Namjenjen djeci koja pokazuju interes za glazbu uzrasta od 4 do 6 godina. Ukupna redovna
godišnja participacija ovog programa iznosi 1.200,00 Kn a plaća se u 10 mjesečnih obroka
(rujan – lipanj) u iznosima od po 100,00 Kn + 200,00 Kn upisnine koja se plaća prilikom
upisa. (ukupno 11 obroka participacije).

- Početnički solfeggio
Pripremni program za osnovnu glazbenu školu - (uzrast 6-7 godina)
Učenici koji pohađaju prvi razred redovne osnovne škole mogu upisati i pohađati i ovaj
program kao dio pripremnog programa za upis u prvi razred osnovne glazbene škole.
Ukupna redovna godišnja participacija ovog programa iznosi 1.200,00 Kn a plaća se u 10
mjesečnih obroka (rujan – lipanj) u iznosima od po 100,00 Kn + 200,00 Kn upisnine koja
se plaća prilikom upisa. (ukupno 11 obroka participacije).

- Prijemni ispit
Zbog ograničenog broja upisnika u Glazbenu školu polaže se prijemni ispit za koji nije potrebno
predznanje. Na prijemnom ispitu za predškolske programe kandidat pjeva otprije znanu pjesmicu.
Prijemni ispit održava se na odabranoj lokaciji Škole.
Dosadašnji polaznici početničkog solfeggia i glazbenog vrtića PRILIKOM UPISA NE POLAŽU
PRIJEMNI ISPIT.

Lokacije glazbene škole Zlatka Balokovića:
1. Ivanićgradska 41a, 10000 Zagreb
2. Travno, Božidara Magovca 103, (pri OŠ Gustava Krkleca), 10000 Zagreb
3. Zaprešić, Lužnička 21, 10260 Zaprešić

PRIJAVA PRIJEMNOG ISPITA
ZA PREDŠKOLSKE PROGRAME- na

www.balokovic.hr

KALENDAR PRIJEMNOG ISPITA LJETNOG ROKA 1
1. od 25. travnja do 15. svibnja 2022 - Prijava za prijemni ispit na www.balokovic.hr
2. 16. svibnja 2022. - Objava termina prijemnog ispita- www.balokovic.hr
3. 18. i 19. svibnja 2022. od 16.00 do 20.00 sati - Prijemni ispit
Prijemni ispit održat će se na lokacijama Ivanićgradska, Travno i Zaprešić
prema redoslijedu dodjeljenih individualnih termina - www.balokovic.hr
4. 23. svibnja 2022. - Objava rezultata prijemnog ispita - www.balokovic.hr
5. 24. i 25. svibnja 2022. – UPIS – na lokacijama prijemnog ispita

Informacije: www.balokovic.hr; tajnistvo@balokovic.hr; 01/2399 181;

