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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

"ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ" 

Београд, Ватрослава Јагића 5 

тел./фаx:(011) 3086-445, 2452-561 

e-mаil: oms.vldj@mts.rs 

дел.бр. 176/27.08.2021. 

 

Школска управа: Београд 

Општина /град: Београд (Звездара) 

Пун назив основне школе: Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ Београд  

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ  МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“ БЕОГРАД ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ 

ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 У 

ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ  

 

Информација о припремљености за рад у погледу здравствено – хигијенских услова 

• Дезинфиковање просторија 

-Извршено је детаљно чишћење и дезинфекција свих школских просторија. 

• Организација простора за рад и учење уз примену мера заштите 

-Приликом уласка у школу обавезна је дезинфекција обуће проласком кроз дезо 

баријеру. 

-Непосредно по уласку у школу обавезно је прање руку. 

-У просторијама школе обавезно је ношење заштитних маски, осим, током часа, за 

наставнике који су вакцинисани, те за ученике, за време док прате наставу. 

-Боравак родитеља у школи биће сведен на најмању могућу меру, тако што ће се 

комуникација са родитељима обављати путем телефона,  електронске поште и 

доступних платформи. 

• Обезбеђеност средстава за хигијену и дезинфекцију руку и просторија 

-У свакој просторији школе постављен је дозатор за дезинфекцију руку алкохолом. 

-Наставници ће користити средства за дезинфекцију музичких инструмената на бази 

70% алкохола. 

-Школа располаже довољним количинама средстава за заштиту. 

-Набављене су довољне количине средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију 

школских просторија (хлор, алкохол, асепсол). 
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1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу:  

Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – I модел организације 

Основне музичке школе наставу реализују у оквиру комбинованих одељења (класа) 

која укључују ученике првог и другог циклуса. Ученици првог циклуса (352 ученика) 

похађају наставу главног предмета (инструмента/соло певања) и упоредног клавира 

индивидуално, док наставу солфеђа и наставу припремног разреда похађају у 

групама. 

Школа располаже просторним ресурсима за непосредан образовно-васпитни рад за 

индивидуалну и групну наставу. Такође располаже техничко информатичким 

ресурсима за реализацију наставе на даљину. 

Распоред индивидуалне наставе биће сачињен у складу са распоредима часова 

групне наставе и усклађен са распоредима часова у редовним школама које ученици 

похађају (детаљан распоред по класама за сваког ученика биће усвојен до 15.09.2021. 

године). Часови индивидуалне наставе за ученике првог циклуса трају 30 минута. 

Наставници индивидуалне наставе ће након сваког часа у својој учионици 

дезинфиковати музичке инструменте и друге површине које су у сталној употреби 

(столови, пултеви за ноте). 

Настава солфеђа се, у складу са Планом и програмом наставе и учења за основно 

музичко образовање и васпитање, реализује у групама величине 7-12 ученика. 

Просторни капацитети учионица за групну наставу (33 и 55m2) омогућавају да се 

настава може неометано обављати по I моделу организације. Часови ће трајати 45 

минута, с тим што ће само последњих 10 минута часа бити коришћено за активности 

певања. Након сваког часа следи одржавање хигијене и проветравање учионице. 

И настава припремног разреда реализоваће се по I моделу. Наставу у припремном 

разреду похађа укупно 30 ученика. Настава се реализује у сали школе чија површина 

износи 110m2. Часови припремне наставе трајаће 45 минута, након чега следи 

одржавање хигијене и проветравање сале. 

 

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу: 

      Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – I модел организације 

Основне музичке школе наставу реализују у оквиру комбинованих одељења (класа) 

која укључују ученике првог и другог циклуса. Ученици другог циклуса (192 

ученика) похађају наставу главног предмета (инструмента/соло певања) и упоредног 

клавира индивидуално, док наставу солфеђа, теорије музике, оркестра и хора 

похађају у групама. 

Школа располаже просторним ресурсима за непосредан образовно-васпитни рад за 

индивидуалну и групну наставу. Такође располаже техничко информатичким 

ресурсима за реализацију наставе на даљину. 

Распоред индивидуалне наставе биће сачињен у складу са распоредима часова 

групне наставе и усклађен са распоредима часова у редовним школама које ученици 

похађају (детаљан распоред по класама биће усвојен до 15.09.2021. године). Часови 

индивидуалне наставе за ученике другог циклуса трају 45 минута. Наставници 

индивидуалне наставе ће након сваког часа у својој учионици дезинфиковати 

музичке инструменте и друге површине које су у сталној употреби (столови, пултеви 

за ноте). 
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Настава солфеђа и теорије музике се, у складу са Планом и програмом наставе и 

учења за основно музичко образовање и васпитање, реализује у групама величине 7-

12 ученика. Просторни капацитети учионица за групну наставу (33 и 55m2) 

омогућавају да се настава може неометано обављати по I моделу организације. 

Часови ће трајати 45 минута, с тим што ће само последњих 10 минута часа бити 

коришћено за активности певања. Након сваког часа следи одржавање хигијене и 

проветравање учионице. 

Настава оркестра реализоваће се такође по I моделу. Наставу оркестра похађа 

укупно 64 ученикa и то у оквиру три групе (прве виолине/друге виолине/виоле, 

виолончела и контрабас). Настава оркестра реализује се у сали школе чија површина 

износи 110m2. Часови оркестра трајаће 45 минута, након чега следи одржавање 

хигијене и проветравање сале. 

И настава хора реализоваће се по I моделу. Наставу хора похађа укупно 129 ученика, 

и то у оквиру три групе. Настава хора реализује се у сали школе чија површина 

износи 110m2. Часови хора трајаће 45 минута, након чега следи одржавање хигијене 

и проветравање сале. У случају евентуалног погоршања епидемиолошке ситуације и 

преласка на II модел, настава хора одржаваће се у потпуности онлајн – ученици ће 

индивидуално увежбавати своје деонице код куће и повремено добијати домаће 

задатке у виду есеја о композиторима, које ће прослеђивати путем Google forms 

упитника на сајту школе. 

  

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу: 

У контексту додатне подршке, планирано је да ученици имају могућност 

комуникације са наставницима индивидуалне наставе путем Viber-a и класичних 

телефонских позива, док ће на часове групне наставе, по указаној потреби, имати 

могућност да се укључе директно путем Zoom-а, ради додатних консултација и 

појашњења. 

Као што је већ наглашено, у случају преласка на II модел, задаци из хора у виду есеја 

о композиторима повремено ће бити задавани ученицима путем званичне интернет 

странице Школе, а своје радове, као и снимке извођења деоница хорских 

композиција ученици ће наставници хора прослеђивати путем Google forms 

упитника. 

 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

Као што је већ наглашено, настава се у ОМШ одвија у оквиру класа, путем 

индивидуалне наставе. Распореде за индивидуалну наставу биће могуће направити 

тек након што се ускладе распореди групне наставе и наставе у редовним школама. 

У том смислу, овде достављамо предлог распореда групне наставе који је тренутно 

припремљен. 
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МАТИЧНА ШКОЛА 
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ 

МИРИЈЕВО 

Проф. Александра Лазаревић  

Понедељак - Четвртак  

  14:00 - 14:45 II 

 14:45 - 15:30 IV+III С.П. 

 15:30 - 16:15 III 

16:30 - 17:15 II  

17:15 - 18:00 I 

 18:00 - 19:15 VI С+Т   

 

 

Уторак  -  Петак  

 08:15 - 09:15 VI С+Т   

 09:15 - 10:00 III 

10:00 - 10:45 IV+III С.П. 

 11:00 - 11:45 II 

11:45 - 12:30 I  

Проф. Јелена Ристић Јоцић 

Понедељак - Четвртак 

 14:00 - 14:45 V 

14:45 - 15:30 III+II С.П. 

 15:30 - 16:15 I   

 16:15 - 17:25 VI С+Т 

17:30 - 18:15 V 

18:15 - 19:00 Припремни 

19:00 - 19:45 I С.П.  

    

Уторак - Петак 

08:45 - 09:30 V  

  09:30 - 10:15 I   

 10:15 - 11:25 VI С+Т 

11:30 - 12:15 III+II С.П. 

  

Проф. Јелена Терзић   

Понедељак – Четвртак  

15:00 - 15:45 IV  

 15:45 - 16:30 V 

16:45 - 17:30 III 

 17:30 - 18:15 II  

18:15 - 19:00 I  

 19:00 - 20:00 VI С+Т 

 

 

Уторак  -  Петак  

 09:15 - 10:00 IV 

10:00 - 10:45 V 

 10:45 - 11:30 III  

11:30 - 12:15 II 

            

Проф. Mилица Радојевић  

Понедељак – Четвртак  

08:30 – 09:30 VI + IV Д. С+Т   

09:30 - 10:15 IV 

10:15 - 11:00 III  

11:00 - 11:45 I 

11:45 - 12:30 II 

   

Уторак – Петак  

14:30 - 15:15 III  

  15:15 - 16:00 IV 

16:00 - 16:45 II   

16:45 - 17:30 I 

17:30 – 18:15 V   

18:15 – 19:30 VI + IV Д. С+Т 

                                           

Проф. Биљана Цветковић 

Понедељак - Четвртак 

08:00 – 08:45 V   

08:45 - 09:30 I 

  09:45 - 10:30 II  

 10:30 - 11:15 III  

11:15-12:15 VI + IV Д. С+Т     

 

Уторак – Петак 

14:00 – 14:45 V  

14:45 - 15:30 III 

 15:30 - 16:15 II 

16:30 - 17:15 I   

17:15 – 18:30 VI + IV Д. С+Т   

18:30 - 19:15 Додатна/Допунска   

 

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Праћење постигнућа ученика се врши путем интерних и јавних часова и смотри. 

1) Јавни и интерни часови реализоваће се у оквиру класе или стручног већа, уз 

поштовање свих прописаних мера заштите. 

2) Смотре ученика, предвиђене и прописане Правилником о плану и програму 

наставе и учења за оба образовна циклуса, биће реализоване по утврђеном 

распореду, у присуству стручне комисије, уз поштовање свих прописаних мера 

заштите. 

Праћење и вредновање ће се вршити непосредним увидом у активности ученика, 

као и кроз продукте рада ученика, домаће задатке и провере знања у оквиру 

наставе у школи или путем Google forms платформе за наставу хора (у случају 

преласка на II модел организације наставе, када би настава хора била у целости 

реализована онлајн). 
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6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама 

и у односу на породични контекст: 

Имајући у виду да је настава у ОМШ базирана на индивидуалној настави, наставници 

главног предмета упућени су на блиску сарадњу са сваким учеником и у сталној су 

комуникацији са родитељима својих ученика. У том смислу, ученици и родитељи 

имају слободу да изразе своје специфичне потребе у вези са организацијом наставе 

(уклапање термина наставе са наставом у редовној школи и другим обавезама 

ученика), као и потребе за подршком у виду допунске и додатне наставе. Наставници 

главног предмета имају улогу одељенског старешине и комуницирају потребе својих 

ученика наставницима групне наставе. 

 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): Школа 

нема потребе за спољном подршком у виду волонтера. 

 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у 

школи према утврђеном моделу: 0 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и 

недељном нивоу: Школа нема групе продуженог боравка. 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

      Праћење ће се вршити кроз: 

1) Непосредне посете часу, уз поштовање свих прописаних мера заштите.  

2) Увид у материјале и процесе рада за онлајн наставу хора (уколико буде потребе за 

њеном организацијом у случају преласка на II модел) 

У складу са Стручним упутством од 25.08.2021. године, комплетна педагошка 

докумнетација ће бити у електронској форми и усклађена на нивоу стручних већа. 

Праћење ће вршити директор школе, стручни сарадник - психолог и руководиоци 

стручних већа. 

 

 Директор 

 Катарина Врачар, с.р. 


