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УВОД
Школски развојни план ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд донесен је 15.09.2015.
године, са периодом важења од пет година, а последњи важећи анекс документа је
сачињен за школску 2018/19 годину. У плану је садржано четири основна развојна циља
ка којима тежимо као школа:
1. Унапређење професионализације наставника
2. Подизање нивоа функционалности школског простора и опреме
3. Побољшања стандарда у оквиру кључне области Настава и учење
4. Побољшање информисаности ученика и родитеља
У наставку текста прикзане су активности наше школе у току протекле школске 2018/2019
године, којима смо унапређивали различите аспекте у оквиру наших развојних циљева.

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ
НАСТАВНИКА
1. ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ СЕМИНАРА ЗА НАСТАВНИКЕ
Са циљем повећања професионалних компетенција наставника, током ове школске године
смо као школа организовали следећих 7 семинара за наше наставнике:
 “Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата код
ученика у музичкој школи” – кб. 978, К2П3, 8 бодова (Лепенски вир 20-24.10. и
28.10.-01.11. 2018. - 14 учесника)
 “Стереотипи и предрасуде, Шта и како са њима” – кб. 82, К2П3, 8 бодова
(Лепенски вир 20-24.10. и 28.10.-01.11.2018. - 13 учесника)
 “Конфликти између наставника и родитеља и стратегија решавања” – кб.118,
К4П4, 8 бодова (Лепенски вир 20-24.10. и 28.10.-01.11.2018. - 14 учесника)
 “Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења” – кб. 416 К2П3, 8
бодова (Лепенски вир 20-24.10. и 28.10.-01.11.2018. - 13 учесника)
 Неакредитован програм „Курс тона и артикулације“ – 8 бодова (25.09.2018. ОМШ
„Владимир Ђорђевић“ Београд - 2 учесника)
 Неакредитован програм Гудачки инструменти у делима Софије Губајдулине“ – 8
сати ( 05.06.2019. ОМШ „Владимир Ђорђевић“Београд – 9 учесника)
 Неакредитован програм „Наварина техника десне руке“ – 8 сати (06.06.2019.
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд – 8 учесника.
Осим наведених семинара, подстицали смо наставнике да посећују и друге семинаре,
самостално или у мањим групама. У складу са тиме, на нивоу школе смо, у школској
2018/2019. години остварили укупно 673 часа стручног усавршавања ван установе
(461 час акредитованих и 212 часова неакредитованих облика ССУ).
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2. КОРЕЛАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ СОЛФЕЂА
На основу посете часовима, утврђено је да наставници генерално и даље у недовољној
мери инсистирају на повезаности градива између часова иструмента/соло певања и
солфеђа. Као позитиван пример током претходних школских година истакли смо
наставника кларинета Драгана Гњатовића, који је у својој учионици направио паное са
систематизованим шемама градива из солфеђа, са намером да подстакне ученике да их
употребљавају и на часовима кларинета. Оваква пракса више пута је јавно похваљена и
препоручена свим другим наставницима индивидуалне наставе, у оквиру разматрања
резултата самовредновања на седници наставничког већа. Током протекле школске
године, психолог Теодора Ђокић је уз консултације са наставницама индивидуалне
наставе и солфеђа креирала шематске приказе који су употребљиви за све инструменте.
Преостало је да се ти плакати одштампају и истакну у свим учионицама, што је у плану
током септембра месеца 2019. године.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 2. – ПОДИЋИ НИВО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ
ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
1. АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Током школске 2018/2019 године повећана је функционалност школског простора и
опреме, набавком намештаја за матичну школу. Набављени су ормари за учионице бр. 11,
13, 14 (орман за контрабас), 15,16 и 17, затим три велика плакара (до плафона) у два мања
ходника у приземљу школе, као и намештај за канцеларије директора и рачуноводства, у
укупној вредности од 593.160,00 динара (са ПДВ-ом). Средства за ову куповину добијена
су од Секретаријата за образовање. Осим тога, у плану је пројекат замене целокупних
електричних инсталација у матичној згради школе, за који очекујемо да ће се реализовати
у наредном периоду.
2. НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ И РЕПАРАЦИЈА ИНСТРУМЕНАТА
Током школске 2018/19 године, нису реализоване набавке инструмената. али су крајем
августа 2019. започети поступци набавке полуконцертног клавира за издвојено одељење у
Миријеву, као и таблет рачунара и лаптопова за потребе коришћења есДневника, на
основу одобрених средстава од Града Београда. Идеја је да постојећа средства из
Ученичког фонда буду опредељена за набавку новог концертног клавира у сали школе, а
поред тога Школа је у потрази и за спољним донацијама за ту набавку.
Организацијом Отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“ 2019.
године, по четврти пут, школа је од пријатеља такмичења добила још један инструмент
као донацију – у питању је ¾ виолина мајсторске израде, која је прослеђена на коришћење
у трајању од годину дана Даници Вукелић, III разред виолине, класа: Ј. Гацин. На тај
начин додатно је обогаћен школски инструментариј.
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 3. ПОБОЉШАЊА СТАНДАРДА У ОКВИРУ КЉУЧНЕ
ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА НАСТУПА УЧЕНИКА
Учестали наступи ученика су значајан показатељ квалитета рада наше школе. Имајући у
виду да родитељи стално истичу значај и жељу своје деце за већим бројем јавних наступа,
трудимо се да као школа изађемо тим потребама у сусрет организацијом великог броја
интерних и јавних часова, пројеката и наступа у оквиру сарадње са локалном заједницом и
различитим институцијама.
Током школске 2018/2019 године организовање ове врсте активности додатно је
интензивирана кроз велики број пројаката, кроз још учесталију сарадњу са локалном
заједницом, удружењима и установама културе и знатно учесталије учествовање ученика
на различитим такмичењима (подаци о датумима реализације и учешћу ученика и
наставника могу се пронаћи у извештајима Стручних већа, у оквиру Извештаја о
реализацији годишњег плана рада за школску 2018/2019 годину). У складу са планом,
током протекле школске године остварен је већи број заједничких концерата у оквиру
пројеката „Музички времеплов“ и „Заједно смо бољи“, у односу на класична гостовања
ученика других школа у нашој Свечаној сали. Као битан податак, наводимо да је
увођењем електронске евиденције прађења учешћа ученика у пројектима, утврђено да је
током протекле школске године 39.1% ученика имало најмање један јавни наступ у оквиру
различитих школских пројеката. Сматрамо да је то веома охрабрујући податак, а
настојаћемо да у наредном периоду тај проценат још повећамо.
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ПРОЈЕКАТА
ПОНЕДЕЉКОМ У ЂОРЂЕВИЋУ
Концертна делатност школе обједињена је серијалом «ПОНЕДЕЉКОМ У
ЂОРЂЕВИЋУ» на коме наступају наши еминентни музичари, предавачи и најуспешнији
студенти и ученици.
У току школске 2018/19. године у оквиру серијала одржана су четири концерта:
•
•
•
•

22.10.2018. – Концерт Триа «Покрет» - Мадлен Стокић Васиљевић (виолина),
Милош Николић (кларинет) и Маја Михић (клавир)
28.01.2019. – Концерт Клавирског дуа Марија Гођевац и Борко Милојковић
04.02.2019. – Концерт Катарине Мрвић (виолина) и Наталије Младеновић
(клавир)
13.05.2019. – Концерт Ане Родић (клавир)

ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ
Пројекат «ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ» реализујемо у сарадњи са основним
школама са општине Звездара, са циљем буђења интересовања за музику код ученика
млађих разреда и подстицања њиховог уписа у музичку школу.
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта одржано је пет концерата:
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•
•
•
•
•

24.10.2018. – ОШ „Вељко Дугошевић“ – Наступили ученици из класа: Е. Миодраг,
Б. Марјановић, М. Босанца, Д. Ђујића, Ј. Гацин и Ј. Вујновић.
14.11.2018. – ОШ „Јелена Ћетковић“ – Наступили ученици из класа: Ј. Гацин, Л.
Симић, М. Босанца, Н. Трбојевић и Ј. Вујновић.
12.12.2018. – ОШ „Иван Горан Ковачић“ – Наступили ученици из класа: Л.
Симић, М. Поповић, Н. Трбојевић, М. Босанца и Д. Ђујића.
13.03.2019. – ОШ „Десанка Максимовић“ – Наступили ученици из класа: Б,
Марјановић, Ј. Милојевић, М. Босанца, Ј. Вујновић, Ј. Гацин и Е. Миодраг.
15.05.2019. – ОШ „Ћирило и Методије“ – Наступили ученици из класа: М.
Босанца, А. Буркерта, Е. Миодраг, Л. Симић, Н. Трбојевић, Ј. Филотић и Д. Ђујића.

У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА
Пројекат «У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА» обједињује нашу сарадњу са предшколским
установама са општине Звездара. Попут пројекта за основце, и овај пројекат има за циљ
упознавање малишана са класичном музиком и уопштено буђење њиховог интересовања
за музику, те подстицање њиховог евентуалног каснијег уписа у музичку школу
(припремни разред). Програм се реализује кроз концерте/радионице наших ученика у
вртићима и упоредо кроз отворена врата за малишане и њихове васпитаче у нашој школи,
где деца присуствују настави и имају прилику да се ближе упознају са инструментима. О
успешности овог пројекта најбоље говоре поклон цртежи малишана (илустрације
музицирања) које са поносом излажемо у ходнику наше школе и на нашој Фејсбук
страници.
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта реализовано је 7 радионица/гостовања
и 3 отворених врата:
•
•
•
•
•
•
•
•

27.09.2018. – Отворена врата за ПУ „Маштарије“
04.10.2018. – Отворена врата за ПУ „Драгуљче“
11., 18. и 25.10.2018. – Гостовања у ПУ „Киндергарден“
02.11.2018. – Концерт и радионица у ПУ „Маштарије“
20.11.2018. – Отворена врата за ПУ „Киндергарден“
28.11.2018. – Концерт и радионица у ПУ „Драгуљче“
23.01.2019. – Концерт и радионица у ПУ „Дуга“
27.03.2019. – Концерт и радионица у ПУ „Наша бајка“

МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ
И ове године одржана је традиционална радионица за малишане из предшколских
установа у оквиру „Дечје недеље“ – 03.10.2018. године. Дугогодишњи координатор ове
манифестације је колегиница Радмила Кнежевић, а овогодишња тема радионице, у складу
са темом Дечје недеље била је „Музиком против насиља“.
ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ
«ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ» је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу
наше школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд.
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта одржано је 4 концерта:
 14.12.2018. – Традиционални концерт поводом Дана школе МШ „Маринковић“
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 18.03.2019. – Заједнички концерт дувача и соло певача
 15 и 16.04.2019. – Заједнички концерт гудача (подељен у 2 концертне вечери због
великог броја пријављених учесника)
 29.05.2019. – Концерт ученика МШ „Маринковић“ у сали наше школе
МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ
«МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ» је пројекат сарадње наше школе са разним другим
музичким школама. У склопу пројекта организовани су многобројни концерти домаћих и
гостујућих ученика и професора. Неке од школа са којима смо протеклих година
сарађивали у оквиру овог пројекта су: МШ „Коста Манојловић“ Земун, МШ „Др. Војислав
Вучковић” Београд, МШ “Филип Вишњић“ Шид, МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, МШ
„Михаило Вукдраговић“ Шабац, МШ „Јован Бандур“ Панчево, МШ „Мокрањац“ Београд,
ШЗМТ Ћуприја, МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице, MШ „Ватрослав Лисински“
Београд, МШ „Станковић“ Београд, МШ „Јосип Славенски“ Београд...
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта реализовано је 8 заједничких
концерата:

• 17.10.2018. – Заједнички концерт флаутиста са МШ „Живорад Грбић“ Ваљево и
•
•
•
•
•
•
•

МШ „Јосиф Маринковић“ Београд;
15.12.2018. – Заједнички концерт флаутиста са МШ „Коста Манојловић“ Земун;
28.12.2018. – Заједнички концерт трубача са МШ „Ватрослав Лисински“ Београд;
01.03.2019. – Заједнички концерт соло певача са МШ „Јосип Славенски“ Београд;
06.04.2019. – Пролећни концерт двотрскаша у МШ „Станковић“ Београд
(наступили ученици обое);
18.04.2019. – Концерт младих обоиста из 6 београдских музичких школа;
14.05.2019. – Заједнички концерт дувача у МШ „Ватрослав Лисински“ Београд;
23.05.2019. – Заједнички концерт у МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице
(наступили ученици флауте и клавира).

У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ
Највреднији и најуспешнији ученици и ове године су добили прилику да покажу резултате
свог уложеног труда у оквиру пет традиционалних новогодишњих концерата:
•
•
•
•
•

20.12.2018. – Концерт ученика дувачког одсека
21.12.2018. – Концерт ученика хармонике, гитаре и соло певања
26.12.2018. – Концерт ученика издвојеног одељења у Миријеву
27.12.2018. – Концерт ученика гудачког одсека
28.12.2018. – Концерт ученика клавирског одсека и ТО

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Школска слава је традиционално обележена свечаном академијом у сали школе:
•

26.01.2019. – Свечани концерт уз обред резања славског колача. Домаћин славе
Јелена Рајић уручила је Сребрњак најуспешнијем ученику, Сави Илићу, IV разред
хармонике, класа: Р. Соро.
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У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ
Традиционални циклус концерата ученика ове године је обухватио четири концерта, а
наступили су ученици свих стручних већа. На петом, завршном концерту наступили су
награђени ученици на Републичком такмичењу и Фестивалу.
•
•
•
•
•

22.05.2019. – Концерт ученика хармонике, гитаре и соло певања
23.05.2019. – Концерт ученика клавира и ТО
24.05.2019. – Концерт ученика гудачког одсека
27.05.2019. – Концерт дувачког одсека
28.05.2019. – Завршни концерт поводом Дана школе обележили су наступи
првонаграђених ученика са РТ и ФМБШС, а атмосферу су употпунили Хор и
Гудачки оркестар школе. У оквиру Завршног концерта, најуспешнијим ученицима
и њиховим наставницима традиционално су додељене захвалнице и поклони.

РАДОСТ ДАРИВАЊА
Као школа увек тежимо да истичемо значај хуманитарног рада, па смо се тако у
протеклим годинама укључивали у низ пројеката хуманитарног карактера, а неке од њих
смо и самостално организовали (нпр. концерт за жртве земљотреса у Краљеву 2010.
године, концерт „За Тамару“ 2012. године, концерт за жртве поплава у хотелу „Славија“
2014, итд.).
Наше хуманитарне
ДАРИВАЊА»:

активности

обједињене

су

у

оквиру

пројекта

«РАДОСТ

•

24.11.2018. – Ове године смо по трећи пут организовали хуманитарну
манифестацију «САБОРОВАЊЕ У ЂОРЂЕВИЋУ», која је обухватила низ
разноврсних активности забавног, али истовремено и едукативног карактера
(концерти ученика, филмска пројекција, радионице, сликарски атеље, карикатуре,
психолошки кутак, рукотворине, слаткиши, итд.). Манифестација је реализована са
циљем сакупљања средстава за стварање што квалитетнијих услова за рад и
напредовање ученика у нашој школи (репарација инструмената, сређивање
школског простора, финансирање путовања ученика на такмичења, итд.). Под
слоганом «Другима на корист, себи на радост», кроз наше «Саборовање» указујемо
ученицима колико је важно да бринемо једни о другима, па тако и да водимо
рачуна о нашој школи, у којој сви проводимо значајан део свог времена.
Оснажујемо свакога од учесника да се искаже у активностима које му најбоље
леже, да кроз игру и дружење заједнички учимо и напредујемо.

•

21.03.2019. – Посета колегинице Јелене Милојевић Прихватилишту за децу
Београда, поводом пресељења и рођендана Прихватилишта. Деци и васпитачима из
прихватилишта уручен је свечани позив на дружење, тзв. «КОМШИЈАЊЕ» у
виду плаката. На нашу велику радост, Прихватилиште се одазвало позиву на
дружење, па су тако били наши специјални гости на прослави Дана школе
28.05.2019., где су деца из Прихватилишта имала прилике да чују наш свечани
концерт, да се упознају са инструментима, али и да се друже са нашим ученицима.
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Наша школа се увек радо одазива позивима различитих институција са територије
општине Звездара. Тако је успешна сарадња са локалном заједницом обележила и ову
школску годину:
 16.10.2018. – Дан општине Звездара – награђени ученици и наставници наше школе
 27.12.2018. – Гостовање у вртићу „Сунчица“ координатори Р. Кнежевић и М. Родић
 11.04.2019. – Наступ хора и оркестра на отварању Националног конгреса
здравствених радника „О садашњости за будућност“ у Скупштини града у
организацији Удружења здравствених радника Србије „ЕСКУЛАП“
 24.05.2019. – Наступ гудачког квартета у оквиру манифестације „Розенбал“ у вртићу
„Сунчица“ координатори Р. Кнежевић и Ј. Рајић
 28.06.2019. – Додела признања Ученик генерације у ГО Звездара – награду примио
Огњен Милојковић, класа: Љ. Плазинић, а наступили Сава Илић (хармоника, класа:
Р. Соро) и бивша ученица Катарина Мрвић (виолина)
САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ
И током школске 2018/19 године интензивно смо сарађивали са различитим удружењима
и установама културе („Пријатељи деце Звездаре“, УК „Вук“, Волонтерски сервис
Звездаре, Библиотека „Мома Димић“ Миријево, Књижевни клуб „Мала птица“,
Библиотека „Бранко Миљковић“, Удружење гудачких педагога Србије ESTA, Асоцијација
флаутиста Србије „Миодраг Азањац“ итд.). Реализоване су бројне активности у којима
су наши ученици и наставници узели учешће:
 25.09.2018. – „Дани сениора“ у организацији Волонтерског сервиса Звездаре - наступ
две ученице на отварању манифестације
 26.09.2018. – Концерт хора „Врачарски солисти“ са диригентом Амалијом
Милаковић одржан у нашој школи у оквиру „Дана сениора“
 08-11.10.2018. – “Момини дани” – наступи наших ученика током 4 вечери трајања
манифестације у библиотеци „Мома Димић“ у Миријеву
 14.12.2018. – Новогодишњи концерт КУД „Свети Сава“ у ДКЦ – наступ нашег
гудачког оркестра са диригентом Јеленом Вукотић
 22.12.2018 – Концерт Дечје филхармоније – учешће једне наше ученице кларинета
 27.02.2019. – „Класика у посети“ – наступ ученица клавира из класе М. Ковачевић у
специјалној ОШ „Нови Београд“, пројекат у сарадњи са Удружењем љубитеља
музике „Klassikum“
 11-15.03.2019. – Мајсторски курс Милана Карановића (виолончело) у орзанизацији
„Мастерарт академије“ одржан у нашој школи
 22.04.2019. – Наступ ученица соло певања у Галерији 73 на Бановом брду
 14.05.2019. – „Музика у музеју“ – Концерт ученика контрабаса из класе М. Ранчић у
Музеју Народног позоришта у оквиру пројекта МШ „Јосиф Мариковић“ Београд
 02.06.2019. – Годишњи концерт вокалне радионице „Бистрик“ на КНУ – наступ
ученице виолине у својству солисте
 13.06.2019. – Концерт Дечје филхармоније у Сарајеву – учешће две ученице виолине
Сарадња са организацијом „Пријатељи деце Звездаре“:
 01.10.2018. – Наступ две ученице на отварању „Дечје недеље“ у библиотеци „Бранко
Миљковић“
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 12.12.2018. – ДЕМУС – општинско такмичење за најраспеваније одељење (жири: К.
Врачар, Р. Кнежевић)
 27.12.2018. – Празнична манифестација „Трг бајки“ у организацији „Пријатеља деце
Звездаре“ на тргу испред УК „Вук“ – концерт наших солиста и Хорића школе
 27.02.2019. – ДЕМУС – општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава
(жири: К. Врачар, С. Шипић, Р. Кнежевић)
 20.03.2019. – ДЕМУС – општинско такмичење група певача, малих инструменталних
састава и оркестара (жири: Р. Кнежевић)
Сарадња са ESTA удружењем гудачких педагога Србије:
 04. и 05.06.2019. – Мајсторски курсеви виолoнчела Немање Станковића и Сандре
Белић одржани у нашој школи
САРАДЊА СА ЗМБШС
Сарадња за Заједницом музичких и балетских школа Србије током школске 2018/19
редовно је реализована кроз учешће наших ученика на концертима Секција београдских
музичких школа:
Клавир:
 22.11.2018. – Концерт секције у МШ „Јосип Славенски“ – наступили Алекса
Крстић, класа: Ана Рашковић и Огњен Милојковић, класа: Љубинка Плазинић
 10.12.2018. – Концерт секције у МШ „Станковић“ – наступио Огњен Милојковић,
класа: Љубинка Плазинић
 18.01.2019. – Концерт секције у МШ „Даворин Јенко“ – наступиле Нина Плавшић,
класа: Марина Поповић и Милица Митровић и Дајана Станић, класа: Милица
Ковачевић
 04.03.2019. – Концерт секције у МШ „Ватрослав Лисински“ – наступиле Нина
Плавшић и Неда Маријан, класа: Марина Поповић
 18.05.2019. – Концерт секције у МШ „Коста Манојловић“ Земун – наступиле Нина
Плавшић, класа: Марина Поповић и Соња Николић, класа: Сара Врањеш
 01.06.2019. – Концерт секције на ФМУ Београд – наступиле Драгица Лалицки и
Соња Николић, класа: Сара Врањеш
Флаута:
 07.12.2018. – „Флаутијада“ у МШ „Јосип Славенски“ – наступила Ума Попадић,
класа: Јелена Вујновић
Виола:
 14.05.2019. – Концерт „Вече београдских виолиста“ у ОМШ „Владимир Ђорђевић“
– наступили Матеј Станковић и Лука Мијушковић, класа: Јелена Вукотић
Хармоника:
 05.06.2019. – Концерт ученика хармонике београдских музичких школа у МШ
„Станислав Бинички“ – наступио Сава Илић, класа: Раде Соро
САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
У оквиру сарадње са високошколским установама у току школске 2018/19 године у
Свечаној сали наше школе одржана су два концерта:
 22.01.2019. – Концерт студената виоле ФМУ Београд из класе проф. Н. Марјановића
и Д. Млађеновића
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 03.06.2019. – Концерт дуа – Наташа Петровић (виола, ФИЛУМ Крагујевац) и Бојана
Шумањски (клавир ФМУ Ниш)
САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ
Током школске 2018/19 године остварили смо значајан број акивности у оквиру сарадње
са иностраним институцијама и појединцима:
 25.09.2018. – Имали смо задовољство да угостимо проф. Гарета МекЛернона из
Лондона, који је одржао мајсторски курс тона и артикулације за флаутисте. Ово
гостовање реализовано је у сарадњи са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг
Азањац“, а пратила га је и продајна изложба флаута у сарадњи са Music Media
Centrom и фирмом „Daminelli Pietro” из Словеније.
 29.09.2018. – У сали наше школе одржана је несвакидашња „Радионица савремене
импровизације“ за ученике дувачких инстумената, коју је водио проф. Матеј
Бундерла (Аустрија/Словенија).
 02.04.2019. – Реализовали смо једнодневни мајсторски курс флауте проф. Матеја
Зупана, редовног професора Музичке академије у Љубљани, такође у сарадњи са
Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“
 18-21.06.2019 – Наша школа је ове године по други пут помогла организацију
Међународног Обоа Феста, који је реализован у Свечаној сали наше школе. У
оквиру овогодишњег фестивала едукације су између осталих држали Francesco Di
Rosa – соло обоиста оркестра Националне академије „Santa Cecilia“ из Рима и
Gábor Dienes – професор на Музичкој академији „Франц Лист“ из Будимпеште.
ЗИМСКЕ И ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
Током школске 2018/19 године наши наставници реализовали су три зимске и једну летњу
школу:
 05-11.02.2019. – Зимска школа флауте Александра Буркерта у сали школе.
 06-09.02.2019. – Зимска школа оркестра у сали школе у склопу припрема за
ФМБШС, у реализацији су поред диригента Јелене Вукотић активно учествовале и
колегинице Јелена Рајић (руководилац стручног већа гудача) и Радмила Кнежевић
(наставник виолончела);
 18-24.02.2019. – Зимска школа виолине Николе Бурсаћа, под називом „Учимо да
вежбамо“ реализована је ове године је по трећи пут на Гучеву.
 26-31.08.2019. – Рачанска летња школа флауте Александра Буркерта у Рачи
ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТАКМИЧЕЊА ВАН ШКОЛЕ
Ученици наше школе су и ове школске године на разним такмичењима освајали бројне
награде, чији је број значајно повећан у односу на претходну школску годину.
Учествовали смо на 31 различитом такмичењу које је одржано ван наше школе
(такмичења републичког и међународног ранга, такмичења у иностранству, отворена
школска такмичења других школа и различити фестивали), где смо укупно освојили чак
111 награда (5 звања Лауреата, 72 I награде, 24 II награде, 9 III награда, и 1 признање
друге врсте).
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ПРЕГЛЕД ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ, ПО ИНСТРУМЕНТИМА И КЛАСАМА

УКУПНО ЗА
ШКОЛУ
КЛАВИР
Врањеш
Љуба
Марјановић
Милојковић
Миодраг
Плазинић Љ.
Поповић М.
Рашковић
Ковачевић

УКУПНО

1

111

I

II

III

5

72

24

9

1

13

7

6

27

2
1
2
1

2

3

7
1
2
1
1
4
3
3
5

1
1

ГУДАЧИ
Гацин
Ранчић
ДУВАЧИ
Вујновић
Буркерт
Гњатовић Д.
Гњатовић Е.

Похвала

друго
признање

Лауреат

3
3
1

2
2

3

5
4
1
1

28

1

24

1
1

1

2

40
1
31
1
3

Дајић

3

1

4

ХАРМОНИКА
Поповић
Соро

7
2
5
3
3

1

1
1

4
4

1
1

8

3

11

7
1

2
1

9
2

2

4

1

7

2

3
1
1
1

1

6
1
1
1
1
1

1

ГИТАРА
Ивановски
СОЛО ПЕВАЊЕ
Шипић
СОЛФЕЂО И
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Лазаревић
Терзић
КАМЕРНА
МУЗИКА
Буркерт
Гацин
Босанац
Миодраг
ОРКЕСТАР
Вукотић

10
1
6

6
5
1

1
1

1
1
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2019.
На РТ 2019. наступило је 19 наших ученика, а школа је заузела високо 2. место међу
ОМШ у Србији, по рангу квалитета награда ученика.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

НИНА ЈАКОВЉЕВИЋ
МАША ВУКОВИЋ
ОГЊЕН МИЛОЈКОВИЋ
ЛЕНKА ОРШОЛИЋ
МАША ОРШОЛИЋ
АНДРИЈА ЋОСИЋ
ГАВРИЛО ЈАНКОВИЋ
ИЛИЈА ПАУНОВИЋ
НЕДА МАРИЈАН
МИЛАН ВУКОВИЋ
ФИЛИП МИЛОВИЋ
УРОШ ВЛАДИМИРОВИЋ
ДАЈАНА СТАНИЋ
АЛЕКСА КРСТИЋ
УНА ЦИЦВАРИЋ
САРА МАРКОВИЋ
ДРАГИЦА ЛАЛИЦКИ
МИЛИЦА МИТРОВИЋ
СОЊА НИКОЛИЋ

ИНСТРУМЕНТ

соло певање
обоа
клавир
флаута
флаута
труба
труба
клавир
клавир
обоа
обоа
труба
клавир
клавир
флаута
кларинет
клавир
клавир
клавир

КЛАСА

Снежана Шипић
Емоке Гњатовић
Љубинка Плазинић
Александар Буркерт
Александар Буркерт
Вук Дајић
Вук Дајић
Иван Љуба
Марина Поповић
Емоке Гњатовић
Емоке Гњатовић
Вук Дајић
Милица Ковачевић
Ана Рашковић
Александар Буркерт
Драган Гњатовић
Сара Врањеш
Милица Ковачеввић
Сара Врањеш

НАГРАДА

БОДОВИ

ЛАУРЕАТ

96.00
98.25
96.00
98.00
97.00
96.33
96.00
97.67
96.00
94.00
88.25
89.33
91.67
86.67
86.67
78.67
77.33
77.00
76.67

I-2
I-2
I-4
I-7
I-7
I-8
I-9
I-9
II-1
II-2
II-6
II-7
II-14
II-22
III-3
III-9
III-11
III-12

63. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ У ПАРАЋИНУ
На 63. ФМБШС у Параћину, наша екипа солиста освојила је све четири прве награде, као
и камерни ансамбл, а гудачки оркестар наше школе је освојио другу награду. Школа је
укупно у просеку имала 97.10 поена, што нам је донело I награду и високо друго
место у рангу сви музичких школа учесница.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

САВА ИЛИЋ
ДАНИЦА ВУКЕЛИЋ
СЕРГЕЈ МИСИЋ
НИНА ЈАКОВЉЕВИЋ
ТРИО „ВИВАЧЕ“
Даница Вукелић
Кристина Ђорђевић
Нина Петровић
ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР

ИНСТРУМЕНТ

хармоника

КЛАСА

НАГРАДА

БОДОВИ

Раде Соро

I

100.00

Јована Гацин Станковић

I

97.71

гитара

Бојан Ивановски

I

96.00

соло певање

Снежана Шипић

I

94.71

I

98.00

II

82.33

виолина

виолина
виолина
клавир

Јована Гацин Станковић
Мирослав Босанац
Емилија Миодраг
Диригент
Јелена Вукотић
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛИ
Организацијом школских такмичења трудимо се да мотивишемо ученике да се више
посвете вежбању, као и да их научимо да вреднују квалитет свог извођења у поређењу са
вршњацима, кроз међусобно слушање и касније заједничко коментарисање наступа.
 28.03.2019. – Школско такмичење гудача – Наступило је укупно 33 ученика. Били
су заступљени ученици из 9 класа.
 17.05.2019. – Клавирско школско такмичење – Наступило је укупно 23 ученика, из
класа С. Врањеш, М. Поповић, Е. Миодраг, Д. Плазинић, Л. Симић, Б. Милојковић,
Б. Марјановић, М. Ковачевић. Одзив ученика за ово такмичење је већи у односу на
претходну школску годину, али потребно је радити на даљој афирмацији овог
такмичења и инсистирати на учешћу ученика из свих класа.
Осим школских такмичења, већ четврту годину заредом наше стручно веће гудача
реализује Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“, са циљем
подстицања сарадње и размене искустава са другим музичким школама и омогућавања
ученицима да вреднују свој рад у ширем контексту, у поређењу са вршњацима из других
музичких школа, додатни циљ је и чување успомене на стваралаштво овог великог
музичара чије име носи наша школа. Поред тога, ове године смо по други пут
организовали два међународна такмичења – за камерну музику и флауту, са циљем
промовисања младих музичких талената и афирмације камерне музике, а уједно у знак
сећања на врсне уметнике и педагоге – проф. Оливеру Ђурђевић и проф. Миодрага
Азањца, чија имена носе ова такмичења. Такмичења су привлаче све већу пажњу и све
више учесника и полако постају део наше традиције:
 29-30.03.2019. – II Међународно такмичење камерне музике „Оливера
Ђурђевић“ – Наступило је укупно 36 ансамбала, а заступљени су били учесници из
Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Аустрије. Учествовало је укупно 12
музичких школа и 6 факултета. Нашу школу представљало је чак 5 ансамбала, који
су освојили 4 прве и 1 другу награду.
 30.03.-01.04.2019. – II Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ –
Наступило је укупно 80 такмичара из 26 разичитих школа из Србије, Црне Горе,
Хрватске, Босне и Херцеговине и Македоније. Нашу школу представљало је 8
учесница, а освојиле су 4 прве и 4 друге награде.
 17.04.2019. – IV Oтворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“ –
Наступило је укупно 39 такмичара из 8 школа. Нашу школу је представљало 17
ученика, који су освојили 10 I и 7 II награда. У будућности планирамо наставак
рада на популаризацији овог такмичења.
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2. ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
Квалитет припремне наставе најбоље се може испратити кроз учешће Хорића, под
вођством наставнице Јелене Ристић Јоцић, у различитим манифестацијама. Хорић
углавном наступа заједно са ученицима млађих разреда из класа проф. Јелене Ристић
Јоцић, проф. Милице Радојевић и проф. Александре Лазаревић, уз пратњу гудачког
ансамбла проф. Мирослава Босанца, а понекад имају наступе и заједно са Хором школе.
У току школске 2018/19 године остварен је већи број наступа у односу на претходну
школску годину:








24.11.2018. – Манифестација „Саборовање у Ђорђевићу“
28.11.2018. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Драгуљче“
27.12.2018. – Манифестација „Трг бајки“, у организацији УК „Вук“
28.12.2018. – „У сусрет Новој години“ – Концерт стручног већа клавира и ТО
23.01.2019. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Дуга“
27.03.2019. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Наша бајка“
23.05.2019. – „У сусрет Дану школе“ – Концерт стручног већа клавира и ТО

Коначни исход на који смо поносни је велики број уписаних кандидата из припремног
разреда у први разред наше музичке школе.
РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 4. ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ УЧЕНИКА И
РОДИТЕЉА
Поред континуиране комуникације са родитељима кроз организацију родитељских
састанака и истицање важних информација на огласним таблама, радимо и на редовном
ажурирању података на школском сајту.
Осим школског сајта, током школске 2018/19 године наставили смо да интензивирамо и
комуникацију путем друштвених мрежа – Фејсбук страницу наше школе у овом моменту
прати 498 особа, а страница је изузетно ажурна и покрива све информације из школског
живота, укључујући вести о освојеним наградама наших ученика, фотографије и видео
материјале са најзначајнијих наступа итд. Снимци и фотографије са наступа ученика
наилазе на изузетно лепе реакције међу ученицима и родитељима. Поред тога, ажурно се
одговара и на питања која пристижу у оквиру порука на Фејсбук страници.
Администрацијом Фејсбук странице и Јутјуб канала школе бави се психолог школе.
Кроз манифестацију „Саборовање у Ђорђевићу“, која је ове школске године реализована
по трећи пут, настављамо да поспешујемо комуникацију и интензивирамо сарадњу са
родитељима наших ученика, како би сви актери школског живота добили прилику да дају
свој допринос квалитету рада школе. Пројекат је веома лепо прихваћен од стране свих
учесника и посетилаца и полако постаје један од заштитних знакова наше школе.
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