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osnovni podaci - Glazbena škola Blagoja Berse osnovana je 1948. godine kao 
osnovna glazbena škola; 
- 1961. godine prerasta u srednju glazbenu školu. Iste godine 
dobija ime poznatog hrvatskog skladatelja Blagoja Berse; 
 - kroz šezdeset i šest godina djelovanja prošla je više 
neizbježnih udruživanja (1978. – Obrazovni centar za kulturu i 
umjetnost, 1980. – OOUR muzičke škole, 1985. – Muzički 
obrazovni centar, pa promjena naziva u Glazbene škole 
Zagreb), da bi Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa od 
19. veljače 1996. godine opet postala samostalna; 
- bez obzira na navedeno, Škola stalno radi u istom opsegu 
kao posebna odgojno-obrazovna cjelina sa svom pripadajućom 
organizacijskom strukturom i materijalnim sredstvima rada 
srednje i osnovne glazbene škole; 
- Škola je javna ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog 
suda u Zagrebu pod brojem Tt-95/2395-2 od 30. listopada 
1995. i Tt-99/3563-2 od 04. travnja 2000.; 
- šifra: 21-114-131; 
- sjedište i adresa: Britanski trg 5, 10000 Zagreb; 
- ukupni broj učenika: 456; 
- ukupni broj radnika: 45; 
- djelatnost: ostvarivanje programa srednjeg školstva na 
području glazbene umjetnosti u četverogodišnjem trajanju, 
završavanjem kojeg učenici stječu srednju stručnu spremu, 
ostvarivanje programa osnovnog glazbenog školovanja, 
ostvarivanje pripremnih programa za glazbeno školovanje i 
drugih programa na području glazbene umjetnosti za djecu, 
mladež i odrasle; 
- područje rada: glazbena umjetnost;  
- obrazovna područja – programi:  
 

glazbenik klavirist 
glazbenik violinist 

glazbenik violist 
glazbenik violončelist 

glazbenik kontrabasist 
glazbenik gitarist 
glazbenik flautist 

glazbenik klarinetist 
glazbenik harmonikaš 

glazbenik pjevač 
glazbenik – teorijski smjer 

program predškolskog uzrasta; 
- Odlukom državnog tajnika Želimira Janjića, prof.  
od 16. srpnja 2008. (Klasa: 602-03/07-05/00052, Urbroj: 533-
09-08-0013) donesen je novi nastavni plan i program za 
srednje glazbene škole koji se primjenjuje u cijelosti. 
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materijalno  
tehnički uvjeti rada 

 
prostorni uvjeti 
Škola radi u zakupljenim prostorima: 

 - Britanski trg 5: tajništvo, računovodstvo, ured ravnatelja, 
knjižnica i zbornica, a nastava se održava u 12 učionica. 
Dvorana za priredbe dobija se spajanjem dviju učionica. 
Tajništvo i računovodstvo, kao i jedna učionica smješteni su u 
privatnom prostoru za koji škola plaća posebnu najamninu; 
-   Krajiška 9: nastava se održava u pet učionica Osnovne škole 
Petra Zrinskog čime je rasterećen prostor na Britanskom trgu i 
čime su barem djelomično popravljeni neprimjereni prostorni 
uvjeti Škole; 
-   nastava gudačkog orkestra već se treću školsku godinu 
održava u  Osnovnoj školi Petra Zrinskog čime je ostvarena 
ušteda, osigurani su bolji uvjeti za rad te je rasterećen 
prostor na Britanskom trgu ; 
-   Trnsko 25: tri učionice Osnovne škole Trnsko;    
-   dvorane Grada za koncerte učenika. 
- 20. prosinca 2011. godine obnovljen je s Gradom Zagrebom 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora na Britanskom trgu 5. 
Sklopljeni su i ugovori s Osnovnom školom Trnsko te 
Osnovnom školom Petra Zrinskog o korištenju prostora. 
Ugovori se obnavljaju svake godine. 
plan:  
- traženje trajnog povoljnijeg prostornog rješenja za Školu; 
- dogovor s Osnovnom školom Petra Zrinskog i Osnovnom 
školom Trnsko o korištenju više učionica u sljedećoj školskoj 
godini; 
- najam dvorana Grada: Hrvatskog glazbenog zavoda – Velika 
dvorana (4) i Mala dvorana (4), Hrvatskog društva skladatelja 
(7),  Muzeja Mimara (1) za šesnaest koncerata naših učenika; 
- prošle godine su o izvršeni radovi na uređenju dvorišnog 
dijela fasade čime je uređen i balkon učionice br. 12 
- ličenje zidova i stolarije, uvođenje ventilacije u učionici u 
Trnskom  i redovito održavanje prostora po potrebi. 
 

nositelji: ravnatelj, tajnik 
 
 
 
opremljenost 
- Škola je opremljena potrebnom opremom za nastavu i ostale 
poslove. Dio opreme treba urediti i dopuniti novom. 
Potrebe odjela nalaze se u godišnjim planovima i programima 
rada odjela i sastavni su dio ovog plana i programa rada, kao i 
financijskog plana i planirane nabave. 
 

nositelji:  
pročelnici odjela, voditelji knjižnice-nototeke i  

                                                            zbirke glazbala, tajnik 



učenici - u školsku godinu 2016./2017. upisano je 452 učenika:  
91 (28 m-63 ž) u srednju školu, 335 (114 m–221 ž) 

 u osnovnu školu i 26 (12 m–14 ž) u predškolski program; 
- od ukupnog broja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 37% ih 
uči klavir, 17% gitaru, 19% gudačka glazbala, 14% puhačka 
glazbala, 5% pjevanje, 4% harmoniku i 4% teorijske glazbene 
predmete 
- svi programi u srednjoj školi su četverogodišnji, a za 
programe-zanimanja glazbenik pjevač, glazbenik kontrabasist 
i glazbenik klarinetist s dva pripremna razreda traju  šest 
godina; 
- 8 (7%) učenika srednje škole pohađa cjelovito obrazovanje u 
glazbenoj školi, a ostali učenici pohađaju i drugu školu; 
- 20 učenika osnovne škole priprema se za upis u srednju 
glazbenu školu; 

 - u srednjoj školi razred ponavlja 7 učenika (8%), a u osnovnoj 
školi 3 učenika (1%) - ukupno 10 učenika (2,5%); 
plan:  
- pratiti napredovanje učenika i posebnu pažnju posvetiti 
darovitim učenicima kao i učenicima koji namjeravaju 
nastaviti školovanje u srednjoj glazbenoj školi;  
 

nositelji: nastavnici, pročelnici odjela, ravnatelj 
 

privitak 2 i 3 
 
 

djelatnici 
 

- u Školi je zaposleno 45 djelatnika: 40 nastavnika, ravnatelj, 
stručni suradnik psiholog, tajnik, računovođa i jedna 
pomoćno-tehnička djelatnica; 
- u zvanje profesora savjetnika napredovalo je sedam 
nastavnika, a u zvanje profesora mentora pet; 
- jedna nastavnica je imenovana  voditeljicom županijskog 
stručnog vijeća; 
plan: 
- pratiti rad nastavnika, realizaciju planova i programa rada i 
školskog kurikuluma. 
 

nositelji: ravnatelj,  pročelnici odjela 
 

privitak 4 
 
 



organizacija nastave - nastava se organizira kroz 6 dana u tjednu od 0730 do 2100 
sat 
- nastava se održava u smjenama; 
- temeljem rasporeda i planiranih sati redovite nastave jedna 
pomoćno-tehnička radnica ostvaruje pravo na uvećanje 
osnovne plaće za dvokratni rad, trideset i devet nastavnika  
za smjenski rad, a trinaest nadstavnika za rad subotom. 
Prekovremeni rad u redovitoj nastavi od 141,49 sati tjedno 
podijeljen je na trideset i devet nastavnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- planirani broj sati strukovnih predmeta u školskoj godini 
2016./2017. iznosi: 
 broj sati tjedno broj sati godišnje 
srednja škola 390,33 13.385,63 
osnovna škola 616,67 21.583,32 
predškolski program 2,00 70,00 

ukupno : 1.009,33 35.038,95 
plan: 
- praćenje rasporeda rada nastavnika i ostvarivanja planiranih 
sati. 
 

nositelji: pročelnici odjela, ravnatelj 
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tjedna i godišnja 
zaduženja 
nastavnika 

- u ovoj godini broj radnih dana (kad se odbiju dani blagdana) 
je 253, što iznosi 2.024 sata. U taj broj sati uključeni su i dani 
godišnjeg odmora. Temeljem navedenog raspoređene su 
radne obveze nastavnika na tjedne i godišnje: za vrijeme 
nastave za puno radno vrijeme 22 sata neposrednog odgojno-
obrazovnog rada i 18 sati ostalih poslova koji proizlaze iz 
neposrednog odgojno-obrazovnog rada, i na ostale poslove u 
tjednima kad nema nastave;  
Norma redovite nastave za nastavnike s punim radnim 
vremenom iznosi 22 sata. 
- poslovi koji se vrednuju u okviru tjedne norme neposrednog 
odgojno-obrazovnog rada u ovoj školskoj godini: 
pročelnici strukovnih odjela – prof. Dubravka Pavić (odjel za 
teorijske glazbene predmete), prof. Nela Rašan (odjel za 
gudače i harfu), prof. Viktorija Badrov (odjel za pjevanje), 
prof. Alemka Orlić (odjel za gitaru), prof. Vesna Hajdin (odjel 
za puhače i udaraljke) i prof. Ivana Tukša Jelić (odjel za klavir 
i orgulje); 
voditeljica stručnog vijeća na županijskoj razini – prof. Željka 
Tonković; 
razrednici – I.o-prof. Jurica Petar Petrač, II.o-prof. Ana 
Vimpolšek Marić, III.o-prof. Ana Vimpolšek Marić, IV.o-prof. 
Alida Poljak, V.o-prof. Nela Rašan, VI.o-prof. Ana Badrov 
Podubski, I.pr-prof. Frane Kuss, I.s-prof. Katarina Višaticki,  
II.s-prof. Sunčana Svoboda, III.s-prof. Jurica Petar Petrač, 
IV.s-prof. Frane Kuss; TRNSKO – svi razredi prof. Ivana Zajcev; 



nastavnik satničar – prof. Dubravka Pavić; 
voditeljica knjižnice-nototeke, audio i fonoteke – prof. Željka 
Tonković; 
voditeljica instrumentarija-zbirke glazbala – prof. Ivančica 
Vukoja; 
sindikalni vijećnik – prof. Jadranka Poje; 
 
- određena su ispitna povjerenstva (podrobnije u privitku 7); 
 
- rješenja o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza 
nastavnika i ostalih radnika sastavni su dio Godišnjeg plana i 
programa rada za školsku godinu 2016./2017. 
plan: 
- praćenje ostvarivanja radnih obveza. 
 

nositelji: pročelnici Odjela, ravnatelj 
  

privitak 6 i 7 
  

 
kalendar rada - nastava u školskoj godini 2016./2017. počinje 5. rujna 2016. 

godine, a završava 19. svibnja 2017. godine za završni razred 
srednje škole, odnosno 14. lipnja 2017. godine za ostale 
razrede; 
- prvo polugodište završava 23. prosinca 2016. godine, a drugo 
polugodište počinje 12. siječnja 2017. godine; 
- zimski odmor učenika traje od 27. prosinca 2016. godine do 
11. siječnja 2017. godine, proljetni od 13. do 21. travnja 
2017. godine, a ljetni odmor počinje 16. lipnja 2017. godine; 
- godišnji ispiti za učenike IV. razreda srednje škole održat će 
se od 10. do 16. svibnja 2017. godine, a za učenike ostalih 
razreda od 29. svibnja do 13. lipnja 2017. godine; 
- dopunski rad za učenike završnog  razreda srednje škole 
predviđen je od 22. do 31. svibnja 2017. godine, a za učenike 
ostalih razreda od 16. do 25. lipnja 2017. godine u ljetnom 
roku  
- popravni ispiti predviđeni su 25. kolovoza 2017. godine u 
jesenskom roku za sve razrede; 
- Dan škole obilježit će se s tri koncerta od 12. do 16. prosinca 
2016. godine i domjenkom nakon zadnjeg koncerta; 
 - temeljem Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada Školski 
odbor je donio Vremenik, a ravnatelj imenovao povjerenstva 
za Obranu završnog rada u školskoj godini 2016./2017.; 
- podrobnije u privicima. 
 

privitak 8 i 9  
  

 
plan kulturnih i 
javnih aktivnosti 

- u ovoj godini planira se sto priredbi – koncerata učenika u 
dvorani škole, dvoranama Grada, Rijeci, Šibeniku i 
Dubrovniku; 



- dogovoreni su susreti i razmjena s glazbenim školama I. M. 
Ronjgova iz Rijeke, I. Lukačića iz Šibenika i L. Sorkočevića iz 
Dubrovnika; 
- planira se nastavak suradnje s hrvatsko – austrijskim 
društvom (u sklopu toga koncerti naših učenika u Austriji –  
St. Stefan in Rosental i Beč) nakon uspješnih gostovanja naših 
učenika u Spittalu, St. Stefanu i Beču prošle školske godine te 
uzvratni koncerti u Zagrebu; 
- ove školske godine planira se koncert nastavnika (ovisno o 
slobodnim terminima dvorana i terminima natjecanja učenika 
za koja nisu poznati točni datumi); 
- za regionalna, državna i međunarodna natjecanja priprema 
se 41 učenik, dva komorna sastava i orkestar OŠ; 
- za županijska-državno natjecanje u disciplinama solfeggio, 
klavir, pjevanje i orkestri priprema se 44 učenika te orkestar; 
- za međunarodna natjecanja 55 učenika (Antonio 
Janigro,Poreč; Mladi virtuozi, Zagreb; Sonus op.3, Križevci;  
Davorin Jenko, Beograd – Srbija; Guitar Art Festival, Beograd – 
Srbija; Woodwind&Brass, Varaždin; Ana Amalia, Weimar – 
Njemačka; Porečki Tirando; Jurica Murai, Varaždin; Omiš 
Guitar Fest; Daleki akordi, Split; Radlje ob Dravi, Slovenija; 
Luigi Zanucolli,  Italija; Musica insieme, Venecija – Italija; 
Enrico Mercatalli, Gorizia – Italija; Tremolo, Skopje – 
Makedonija; Lions, Zagreb; Lav Mirski, Osijek; Flauta Aurea, 
Zagreb);  
- školskom klavirskom natjecanju Mali Amdeus pristupit će 80 
učenika; 
- na završnom koncertu školskog klavirskog natjecanja  
Mali Amadeus, dodijelit će se najboljim učenicima posebne 
nagrade iz fonda Janka Šanjek (fond osnovan s ciljem 
poticanja učenika klavira, nazvan po bivšoj profesorici naše 
škole) . 
 

nositelji: nastavnici učenika, pročelnici odjela, ravnatelj 
 
 

suradnja, nastupi i stručni rad nastavnika: 
- Škola surađuje sa svim strukovnim udrugama, glazbenim i 
drugim školama, Muzičkom akademijom u Zagrebu, članica je 
Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga.......; 
- prof. Viktorija Badrov član je povjerenstva za polaganje 
stručnih ispita; 
- prof. Silvana Bakija Šimić producentica je šefa dirigenta 
Zagrebačke filharmonije; 
- prof. Kristina Bistrović Darvaš pohađa magisterij Metodike 
klavira u Ljubljani; 
- prof. Mislav Defar član je povjerenstava za polaganje 
stručnih ispita; 
- prof. Vesna Hajdin - član je povjerenstva za polaganje 
stručnih ispita; 
- prof. Ana Horvat - koncertna djelatnost; 



- prof. Dubravka Jančić - koncertna djelatnost s Klavirskim 
triom Bersa;              
- prof. Delio Malpera vodi Glazbenu radionicu Arena 
Internationala, koncertna djelatnost s Klavirskim triom Bersa; 
- prof. Klasja Modrušan - koncertna djelatnost; 
- prof. Alemka Orlić – članica uredničkog odbora časopisa 
Gitara; 
- prof. Dubravka Pavić član je povjerenstva za polaganje 
stručnih ispita; 
- prof. Morana Pešutić - koncertna djelatnost s duom Coule 
guitar i vođenje seminara Youngmasters; 
- prof. Jurica Petar Petrač - koncertna djelatnost; 
- prof. Danijela Petrić surađuje s Muzičkom akademijom i bavi 
se koncertnom djelatnošću; 
- prof. Bruno Philipp – koncertna djelatnost, vođenje seminara 
u Zadru, član žirija u Novom Marofu i Beogradu; 
- prof. Jadranka Poje članica je povjerenstva za polaganje 
stručnih ispita te autorica priručnika za solfeggio; 
- prof. Alida Poljak predsjednica je glazbene sekcije Hrvatsko-
austrijskog društva; 
-  prof. Silvio Richter – koncertna djelatnost s Hrvatskim 
baroknim ansamblom; 
- prof. Nela Rašan član je povjerenstva za polaganje stručnih 
ispita; 
- prof. Lara Silvestri Valdevit – koncertna djelatnost s 
ansamblom Strauss; 
- prof. Željka Tonković - voditeljica stručnog vijeća; 
- prof. Tomislav Vasilj nastupa u sastavu Zagrebačkog 
gitarskog kvarteta i dua Coule guitar, predavač na ljetnoj 
školi Youngmasters, član povjerenstva za stručne ispite. 
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stručna tijela škole stručna tijela Škole su:                                  
- nastavničko vijeće 
- razredna vijeća 
- vijeće pročelnika 
- odjelna vijeća (Odjeli: za klavir i orgulje, za teorijske 
glazbene predmete, za gudače i harfu, za puhače i udaraljke, 
za solo pjevanje i za gitaru); 
 
- planira se najmanje po osam sjednica nastavničkog i 
razrednih vijeća, i najmanje po četiri sjednice vijeća 
pročelnika i odjelnih vijeća. 

 
nositelji: ravnatelj, pročelnici i razrednici  

 
 
 

 
 
 



stručno 
usavršavanje 

- planirano stručno usavršavanje – stručni skupovi s 
nadnevcima i mjestom održavanja navedeno je u privitku 9 
temeljem saznanja o do sad utvrđenim stručnim skupovima. 
To se odnosi na Agenciju za odgoj i obrazovanje Republike 
Hrvatske, seminare Hrvatskog društva glazbenih i plesnih 
pedagoga i ostalih strukovnih udruga. Na ostale-naknadno 
utvrđene stručne skupove bit će upućivani nastavnici prema 
mogućnostima Škole; 
- planira se također po tri sastanka županijskih stručnih vijeća 
nastavnika po strukama. 

 
zaključak 

 
- uz stalnu skrb o primjerenom ostvarivanju obveza iz 
Godišnjeg plana i programa rada  u ovoj godini posebna 
pažnja posvetit će se rješavanju prostornih uvjeta. 
 

 
 
 
 
 

 

     Ovaj Godišnji plan i program rada Glazbene škole Blagoja Berse za školsku godinu 
2016./2017. donio je na prijedlog ravnatelja, Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja  
Školski odbor na svojoj 41. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine. 
 
 
 
Klasa:   602-01/16-01/01 
Urbroj: 251-334-16-116 
Zagreb, 29. rujna 2016. 
 
 
 
 

Predsjednica Školskog odbora:                                                             
 

Alemka Orlić, prof. savjetnica    
 
 
                                                                                                            

Ravnatelj: 
 

                                                                                               Mislav Defar, prof. 


