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УВОД 

 

Школски развојни план ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд донесен је 14.09.2020. 

године, са периодом важења од пет година. У плану је садржано пет основних развојних 

циљева којима тежимо као школа: 

 

1. Унапређење професионализације наставника 

2. Подизање нивоа функционалности школског простора и опреме 

3. Побољшање стандарда у оквиру кључне области Настава и учење 

4. Побољшање информисаности ученика и родитеља 

5. Проширење школе кроз ширење постојећег и отварање нових издвојених одељења 

 

У наставку текста приказане су активности наше школе у току протекле школске 

2020/2021 године, којима смо унапређивали различите аспекте у оквиру 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 један онлајн семинар за групу наших наставника:  

 

 “НТЦ и рана музичка стимулација” – кб. 182, К2П2, 16 бодова (онлајн путем Zoom 

апликације, 12-13.12.2020. и 27-28.02.2021. године – 23 учесника) 

 

Осим наведеног семинара, у плану је била и реализација додатна три семинара у 

организацији ЗМБШС, у Книћу током јуна месеца, за руководиоце стручних већа, актива 

и тимова и наставнике чији су ученици током протекле школске године првонаграђени на 

РТ и ЗМБШС. Ови семинари су одложени за октобар 2021. Поред семинара који смо 

организовали за већину наших наставника, подстицали смо их да посећују и друге 

семинаре, самостално или у мањим групама. У складу са тим, на нивоу школе смо, у 

школској 2020/2021. години остварили укупно 476 часова стручног усавршавања ван 

установе (416 часова акредитованих и 60 часова неакредитованих облика ССУ). 

 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 2. – ПОДИЋИ НИВО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 

 

1. АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И НАБАВКА ОПРЕМЕ 

 

Током школске 2020/2021. године није било већих радова на адаптацији простора 

нити је набављан нови намештај. У издвојеном одељењу у Миријеву уведена је интернет 

мрежа, док је у матичној згради школе унапређен квалитет интернет мреже увођењем 

оптичке конекције, што је од великог значаја за квалитет онлајн наставе. Такође, 

набављено је 2 лаптопа за потребе наставе солфеђа, као и штампач за издвојено одељење у 

Миријеву, у укупној вредности од 115.000,00 динара (са ПДВ-ом). Током августа 2021. 

одобрена су средства од Градског секретаријата за набавку додатне рачунарске опреме у 

износу од 499.000,00 динара. Осим тога, у плану је пројекат замене целокупних 

електричних инсталација у матичној згради школе, за који очекујемо да ће се реализовати 

у наредном периоду.  
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2. УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 

 

Поводом уређења школског дворишта са циљем креирања функционалног простора за 

активности на отвореном, током протекле школске године су предузети следећи кораци: 

- Дворишни зид и стубови су окречени 

- Уз помоћ ЈКП „Зеленило Београд“ уклоњено је постојеће дрвеће у лошем стању које 

је представљало опасност за боравак у дворишту, а засађене су младице кестена 

- Засађено је ситно цвеће уз дворишни зид и постављена заштитна оградица око истог 

- Замењена је плоча на столу за седење, чиме је враћена његова пуна функција 

Навадене активности дорпинеле су уређенијем изгледу дворишта, за које се надамо да ће у 

наредном периоду постати значајно место за реализацију различитих ваннаставних 

активности. За крај школске године, у дворишту је уприличена додела награда 

најуспешнијим ученицима и наставницима. 

 

 

3. НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ И РЕПАРАЦИЈА ИНСТРУМЕНАТА 

 

У септембру 2020 године реализован је поступак набавке контрабаса, у укупној 

вредности од 145.000,00 динара (са ПДВ-ом), на основу средстава добијених од наменске 

донације родитеља. Идеја је да постојећа средства из Ученичког фонда буду опредељена 

за набавку полуконцертног клавира у соби 6, на основу потреба које је изразило Стручно 

веће наставника клавира. Поред тога, Школа је у потрази за донацијама за набавку 

концертног клавира у сали школе. Два пута годишње се ради редовно штимовање свих 

клавира, а хармоника једанпут. 

 

 

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 2020/2021. године, с обзиром на ограничавајуће околности услед 

епидемиолошке ситуације, као школа смо се трудили да наставимо организовање ове 

врсте активности у што већој мери. Сви наши стални пројекти и сарадње које смо били у 

прилици да реализујемо остварени су уз придржавање епидемиолошких мера. Осим тога, 

и у оваквим околностима наши ученици су током протекле школске године узели учешће 

у многобројним такмичењима (подаци о датумима реализације пројеката и сарадњи, као и 

о учешћу ученика и наставника могу се пронаћи у извештајима Стручних већа, у оквиру 

Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину). Путем 

електронске евиденције праћења учешћа ученика у пројектима, утврђено да је током 

протекле школске године 23% ученика имало најмање један јавни наступ у оквиру 

различитих школских пројеката. Сматрамо да је то задовољавајући податак, имајући у 

виду да је велики број пројеката није реализован услед епидемиолошке ситуације. 
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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 2020/21. године у оквиру серијала одржан је један  концерт: 

 

• 26.05.2021. – Концерт Филипа Докљанова (контрабас) 

 

 

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 2020/21. 

године,  с обзиром на епидемиолошку ситуацију нисмо били у прилици да реализујемо 

уобичајене концерте/радионице. Надамо се да ће већ наредне школске године бити 

простора за наставак овог пројекта. 

 

 

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 2020/21. године,  с обзиром на епидемиолошку ситуацију нисмо 

били у прилици да реализујемо уобичајене концерте/радионице. Надамо се да ће већ 

наредне школске године бити простора за наставак овог пројекта. 
 
 

МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ 

 

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, ове школске године нажалост није одржана ни 

традиционална радионица за малишане из предшколских установа у оквиру „Дечје 

недеље“, коју већ дуги низ година реализује наша колегиница Радмила Кнежевић. Надамо 

се да ће већ наредне школске године бити простора за наставак овог пројекта. 

 

ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ 

 
«ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ» је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу 

наше школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд. 
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У току школске 2020/21. године у оквиру пројекта одржано је 6 концерата: 

 

 20.02.2021. – Концерт ученика виоле, виолончела и контрабаса из МШ „Јосиф 

Маринковић“ у сали наше школе 

 06.03.2021. – Заједнички концерт ученика у издвојеном одељењу Миријево – 
учествовали су ученици виолине из класе Љ. Анакиев Грујић из МШ „Јосиф 

Маринковић“ и ученици клавира из класе Н. Симоновића из наше школе 

 10.03.2021. – Заједнички концерт ученика контрабаса из класе М. Ранчић из наше 
школе и МШ „Јосиф Маронковић“ са гостима 

 07.04.2021. – Заједнички концерт ученика контрабаса из класе М. Ранчић из наше 

школе и МШ „Јосиф Маронковић“ – припрема такмичара пред РТ и ФМБШС 

 26.05.2021. –  Концерт ученика виолине из класе С. Димитријевић из МШ „Јосиф 
Маринковић“ у издвојеном одељењу Миријево 

 02.06.2021. – Матурски концерт ученика клавира и виолине из МШ „Јосиф 
Маринковић“ у издвојеном одељењу Миријево 

 

 

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, ОМШ „Стеван 

Христић“ Младеновац, МШ „Даворин Јенко“ Београд... 

 

У току школске 2020/21 године у оквиру пројекта реализовано је 7 концерата: 

 

• 14.10.2020. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ 
„Коста Манојловић“ Земун у сали наше школе 

• 22., 24. и 26.02.2021. – Заједнички циклус концерата класичне гитаре „Covid’o, 

vid’o“ са МШ „Ватросвав Лисински“, МШ „Јосип Славенски“, МШ „Др Војислав 

Вучковић“, МШ „Станковић“, МШ „Коста Манојловић“ и ОМШ „Стеван 

Христић“ у сали наше школе уз live stream на нашем YouTube каналу 

• 24.02.2021. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ 
„Коста Манојловић“ Земун у издвојеном одељењу у Миријеву 

• 03.03.2021. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ 
„Коста Манојловић“ Земун у МШ „Коста Манојловић“ Земун 

• 04.03.2021. – Заједнички концерт са МШ „Даворин Јенко“ у сали наше школе – 
учествовали су ученици клавира из класе А. Ковачевић из МШ „Даворин Јенко, 

ученици клавира из класе Е. Миодраг и ученице виолине из класе М. Босанца и Ј. 

Гацин из наше школе 

• 06.06.2021. – Концерт бившег ученика Николе Нејчева (виола) који је наставио 

школовање у МШ „Јосип Славенски“ у сали наше школе 

• 09.06.2021. – Концерт дувачког оркестра МШ „Ватрослав Лисински“ у сали наше 
школе - члан оркестра је и један наш ученик трубе из класе В. Дајића 
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У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ 

 

Највреднији и најуспешнији ученици су и ове године, без обзира на неповољну 

епидемиолошку ситуацију, добили прилику да покажу резултате свог уложеног труда у 

оквиру традиционалних новогодишњих концерата, који су ове школске године 

реализовани у облику YouTube плејлисте која је објављена 21.12.2020. године на 

школском каналу. Плејлиста садржи 71 тачку и заступљени су ученици на различитим 

инструментима, а посебно смо поносни што се овом приликом по први пут представио и 

новоосновани оркестар гитара. Ученици су заједно са наставницама Јеленом Милојевић и 

Миланом Бенедек током протекле школске године уложили велики труд и започели једну 

сјајну новину, те се надамо њиховим будућим успесима. 

 

 

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА 

 

Школска слава је ове године обележена на нешто другачији начин – у оквиру Недеље 

Светосавља – на нашем YouTube каналу смо објавили колаж видео са претходних 

прослава уз звуке Химне Светом Сави коју је хор наших ученика и наставника извео на 

последњој прослави, у јануару 2020. године. У оквиру Недеље Светосавља и ученици 

наставнице Милице Радојевић су у оквиру наставе солфеђа извели химну у сали школе, уз 

одржавање физичке дистанце у складу са епидемиолошким мерама. 

  

• 27.01.2021. – Свечани обред резања славског колача уприличен је у најужем кругу 

с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију у том тренутку. Домаћин славе 

Јелена Рајић уручила је Сребрњак најуспешнијем ученику за претходну школску 

годину, ученику генерације за школску 2019/2020. годину – Драгици Лалицки, 

ученици клавира из класе С. Врањеш, која је школовање на клавиру наставила у 

средњој школи, а паралелно започела са учењем соло певања у нашој школи у 

класи С. Шипић. 

 

 

У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ 

 

Другу годину заредом, услед епидемије корона вируса, нажалост нисмо имали прилику да 

реализујемо уобичајени серијал концерата, стога смо и овом приликиком направили 

YouTube плејлисту са снимцима извођења наших ученика која је објављена на нашем 

каналу 30.05.2021. године. Онлајн концерт ученика свих одсека садржао је 69 тачака и у 

оквиру њега су се представили солисти, камерни ансамбли, хорић припремног разреда и 

гудачки оркестар. Посебна плејлиста формирана је од наступа наших најуспешнијих 

такмичара за ову школску годину – првонаграђених са РТ и ФМБШС. 

Похвала „Ученик генерације“ ове школске године додељена је Ангелини Рајић, ученици 

контрабаса из класе М. Ранчић. Ангелина ће музичко школовање наставити у МШ „Јосиф 

Маринковић“ Београд. 

 

РАДОСТ ДАРИВАЊА 

Као школа 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.). 
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Наше хуманитарне активности обједињене су у оквиру пројекта «РАДОСТ 

ДАРИВАЊА», чију централну тачку представља хуманитарна манифестација 

«САБОРОВАЊЕ У ЂОРЂЕВИЋУ», која је настала на иницијативу Савета родитеља 

наше школе. Она обухвата низ разноврсних активности забавног, али истовремено и 

едукативног карактера (концерти ученика, етно радионица, сликарски атеље, карикатуре, 

рукотворине, слаткиши, итд.). Манифестација се реализује 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. Нажалост, с обзиром на изузетно 

неповољну епидемиолошку протекле јесени манифестација није реализована, али надамо 

се што скоријем повратку овог пројекта. 

 

 

БЕЗ ДЛАКЕ НА УВЕТУ 

Упркос епидемиолошкој ситуацији, у прилици смо да се ове школске године похвалимо и 

једним новим пројектом симболичног шаљивог назива «БЕЗ ДЛАКЕ НА УВЕТУ», који 

је усмерен на упознавање ученика са основама музичке критике кроз активно слушање и 

анализирање различитих концерата. Пројекат је настао на иницијативу наставница гитаре 

– Милане Бенедек и Јелене Милојевић. У току протекле школске године у оквиру пројекта 

је реализован први концерт: 

 

 15.05.2021. – Концерт младог и перспективног гитаристе Вука Вукајловића коме су 

присуствовали ученици гитаре из наше школе уз задатак активног слушања и 

писања музичке критике. 

 

 

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: 

 

 10.09.2020. – Наступ ученика на додели новчаних награда ученицима генерације у 
ГО Звездара – Награду примила ученица генерације за школску 2019/2020. годину 

– Драгица Лалицки, клавир, класа: С. Врањеш 

 16.10.2020. – Наступи ученика у оквиру прославе Дана ГО Звездара 

 15.02.2021. – Наступ ученика на свечаности поводом славе ГО Звездара – Сретење 
Господње 

 07.07.2021. – Наступ нашег колеге Бојана Ивановског на додели новчаних награда 
ученицима генерације у ГО Звездара – Награду примила ученица генерације за 

школску 2020/2021. годину – Ангелина Рајић, контрабас, класа: М. Ранчић 
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САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

 

Током школске 2020/21. године наша сарадња са удружењима и установама културе је из 

епидемиолошких разлога, нажалост, сведена на минимум. Традиционални наступи наших 

ученика на манифестацијама које реализују организација „Пријатељи деце Звездаре“ 

(Дечја недеља, Трг бајки), Волонтерски сервис Звездаре (Дани сениора), библиотека 

„Мома Димић“ у Миријеву (Момини дани), као и мајсторски курсеви које реализујемо у 

сарадњи са ESTA удружењем гудачких педагога Србије, ове школске године нису 

реализовани. У оквиру сарадње са удружењима и установама културе током протекле 

школске године реализован је само један наступ наших ученика 

 10.04.2021. – Наступ ученика клавира из класе М. Ковачевић у у Педагошком музеју 

– концерт је реализован у сарадњи са МШ „Даворин Јенко“ Београд. 

 

 

САРАДЊА СА ЗМБШС 

Сарадња за Заједницом музичких и балетских школа Србије кроз учешће наших ученика 

на концертима Секција београдских музичких школа, као и организацију концерата у сали 

наше школе услед неповољних епидемиолошких услова није реализована током школске 

2020/21. године. 

 

САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

У оквиру сарадње са високошколским установама у току школске 2020/21. године у 

Свечаној сали наше школе 26.05.2021. године одржан је концерт студента контрабаса са 

ФМУ Београд, Филипа Докљанова, у оквиру пројекта „Понедељком у Ђоршевићу“. Том 

приликом Стручно веће гудача наше школе склопило је званичан протокол о сарадњи са 

Катедром за гудачке инструменте ФМУ Београд, те се у том смислу надамо још 

интензивнојој сарадњи у будућности. 

 

САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

Током школске 2020/21. године, упркос пандемији корона вируса, делимично смо успели 

да остваримо и планирану сарадњу са иностраним институцијама и појединцима: 

 

 24-25.10.2020. – У нашој школи реализован је мајсторски курс флауте проф. Матеја 
Зупана, редовног професора Музичке академије у Љубљани (Словенија), у сарадњи 

са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“ 

 31.01.2021. – Симеон Рангелов, ученик клавира из класе Б. Милојковића учествовао 
је на музичкој радионици „Viva La Musica“ проф. Јасне Ђуровић, који је одржан у 

Бањалуци и наступио на Завршном концерту ове радионице. 

 23-26.06.2021. – Наша школа је била домаћин 4. Међународног Обоа феста, под 

слоганом „Обојимо свет обоом“, током кога су учесници, између осталог програма 

имали прилику да прате мастеркласове проф. Жерома Гишара (Француска) и проф. 

Балажа Ковача (Мађарска)  

 28.06.-03.07.2021. – У нашој школи реализован је мајсторски курс флауте проф. 
Матеја Зупана, редовног професора Музичке академије у Љубљани (Словенија), у 

сарадњи са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“. 02. и 03.07.2021. 

паралелно је одржана и продајна изложба флаута коју је реализовао наш сарадник 

Рок Ерјавец, представник дистрибутерске куће „Daminielli Pietro” из Словеније. 
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ЗИМСКЕ И ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ 

Током школске 2020/21. године наша школа је реализовала једну зимску и једну летњу 

радионицу: 

 

 14-17.01.2021. – Зимска радионица за флаутисте А. Буркерта у издвојеном 

одељењу у Миријеву 

 19-25.08.2021. – Летња школа флауте А. Буркерта у сарадњи са КЦ „Радоје 
домановић“ Рача 

 

ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТАКМИЧЕЊА ВАН ШКОЛЕ 

Упркос епидемиолошкој ситуацији, наши ученици су током протекле школске године 

узели учешће на 18 различитих такмичења ван школе, где су укупно освојили чак 56 

награда (3 звања Лауреата, 37 I награда, 15 II награда и 1 III награду). 

 

ПРЕГЛЕД ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ, ПО ИНСТРУМЕНТИМА И КЛАСАМА 

 

Лауреат I  II  III  УКУПНО 

УКУПНО ЗА ШКОЛУ 3 37 15 1 56 

КЛАВИР  8 5 1 14 

Љуба  1   1 

Марјановић  2 1  3 

Милојковић  1 2 1 4 

Миодраг  1   1 

Трбојевић  1   1 

Ковачевић  2 2  4 

ГУДАЧИ  3 3  6 

Босанац  1   1 

Гацин  1 1  2 

Милетић   1  1 

Ранчић  1 1  2 

ДУВАЧИ 1 18 3  22 

Буркерт 1 18 3  22 

ХАРМОНИКА  3   3 

Павловић  3   3 

ГИТАРА  3 2  5 

Бенедек   1  1 

Милојевић  1 1  2 

Ивановски  2   2 

КАМЕРНА МУЗИКА 2 2 2  6 

Буркерт 2 2 2  6 

Ковачевић 1 1 1  3 
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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2021. 

 
На РТ 2021. наступило је 7 солиста и 1 камерни састав из наше школе, а школа је 

заузела  високо 4. место међу ОМШ у Србији, по рангу квалитета награда. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

/ НАЗИВ АНСАМБЛА 
ИНСТРУМЕНТ КЛАСА НАГРАДА БОДОВИ 

ПАВЛЕ ЈАНКОВИЋ контрабас Магдалена Ранчић I-1 100.00 

ДУО „ВИЛЕЊАЦИ“ 
Михајло Јовић 
Јелена Бошковић 

 
флаута 
клавир 

 
Александар Буркерт 
Милица Ковачевић 

 
I-2 

 
98.80 

ЛАЗАР ГАВРИЛО ТРАЈКОВИЋ гитара Бојан Ивановски I-6 96.25 

КРИСТИНА ЂОРЂЕВИЋ виолина Мирослав Босанац I-6 96.00 

АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ гитара Јелена Милојевић I-8 95.50 

РЕЉА СТЕПАНОВИЋ гитара Милана Бенедек II-5 91.00 

ТАЛИА ТОКАТЛИ гитара Јелена Милојевић II-7 90.00 

ДАНИЦА ВУКЕЛИЋ виолина Јована Гацин II-8 88.00 

 
64. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ У ВРШЦУ 

 
На 64. ФМБШС у  Вршцу, наша екипа солиста освојила је две прве и две друге 

награде, док је камерни ансамбл освојио другу награду. Екипа солиста је укупно у 

просеку имала 92.24 поена, што нам је донело I награду, док је школа у целини у 

просеку имала 88.40 поена, што нам је донело II награду и 25. место у рангу свих 

музичких школа учесница. 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

/ НАЗИВ АНСАМБЛА 
ИНСТРУМЕНТ КЛАСА НАГРАДА БОДОВИ 

ЛАЗАР ГАВРИЛО ТРАЈКОВИЋ гитара Бојан Ивановски I 99.00 

МИХАЈЛО ЈОВИЋ флаута Александар Буркерт I 95.71 

ДУШАН ЂУРАЂ ЋУШИЋ клавир Биљана Марјановић II 88.14 

АНГЕЛИНА РАЈИЋ контрабас Магдалена Ранчић II 86.14 

ДУО „ВИЛЕЊАЦИ“ 

Михајло Јовић 

Јелена Бошковић 

 

флаута 

клавир 

 

Александар Буркерт 

Милица Ковачевић 

II 84.57 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛИ 

Услед пандемије корона вируса, били смо принуђени да, нажалост, и током протекле 

школске године прескочимо реализацију Mеђународног такмичења камерне музике 

„Оливера Ђурђевић“, Међународног такмичења флаутиста „Миодраг Азањац“, 
Отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“, као и Школског 

такмичења гудача и Школског такмичења ученика клавира. Надамо се да ће се већ 

наредне школске године стећи услови за њихово одржавање. 
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2. КОРЕЛАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ СОЛФЕЂА 

 

Током претходне школске године, психолог Теодора Ђокић је уз консултације са 

наставницама индивидуалне наставе и солфеђа креирала шематске приказе градива из 

солфеђа који су употребљиви за све инструменте. Плакати са шематским приказима су 

одштампани у А1 формату, пластифицирани и истакнути у свим учионицама за 

индивидуалну и групну наставу током првог полугодишта школске 2020/21. године. 

Наставници и ученици изражавају позитиван став поводом ових плаката и сматрају их 

употребљивим у настави. Надамо се да ће то имати позитиван утицај на разумевање 

значаја градива из солфеђа међу ученицима и његовог повезивања са наставом главног 

предмета.  

 

3. КАМЕРНА МУЗИКА – РАД НА ПОВЕЋАЊУ УКЉУЧЕНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Током протекле школске године, с обзиром на епидемиолошку ситуацију, није био 

најпогоднији моменат за инсистирање на камерном музицирању. Свакако, ову тему 

сматрамо веома значанојм, те јој је и директор наше школе, Катарина Врачар, посветила 

пажњу у оквиру свог истраживачког рада на испиту за стицање лиценце за директора 

установе, који је успешно положила у октобру 2020. године. 

 

Током школске 2020/21. године у оквиру 12 камерних састава наступе на концертима и 

такмичењима је остварило 23 ученика, односно 4.6% од укупног броја наших ученика. 

Камерни састави су на различитим такмичењима освојили укуоно 6 награда – 2 звања 

лауреата, 2 I награде и 2 II награде, од чега се као најзначајнија истиче прва награда на 

Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије. Оно што се види 

као даљи задатак јесте подједнако укучивање свих одсека у групно музицирање. Као 

значајан корак у том смислу видимо и формирање оркестра гитара током протекле 

школске године, чијем се напретку унапред радујемо. 

 

 

4. ПОСЕЋИВАЊЕ КОНЦЕРАТА ВАН ШКОЛЕ 

 

Приликом анкетирања ученика и родитеља на крају претходне школске године, са циљем 

формирања нових задатака за ШРП, сазнали смо да је велики број њих заинтересован за 

организацију групних посета различитим концертима ван школе. Нажалост, протекла 

школска година услед епидемиолошке ситуације није била прави моменат за реализацију 

овог задатка, али чим се створе услови свакако ћемо омогућити неку посету такве врсте. 

 

 

5. ОНЛАЈН НАСТАВА КАО ДОДАТНИ ВИД МОТИВАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 

 

На крају претходне школске године која је завршена у ванредном стању, надали смо се да 

ће се током школске 2020/21. године настава вратити у учионице, те да ће онлајн 

материјали које смо креирали током пролећа 2020. године бити само средство за додатну 

подршку ученицима у настави. Нажалост, цела школска 2020/21. година протекла је у 

наизменичном смењивању онлајн наставе и наставе у учионицама. Водећи се резултатима 

евалуације онлајн наставе током ванредног стања која је спроведена током пролећа 2020. 

године, одлучили смо се да онлајн наставу организујемо тако да ученици и наставници 

имају што више простора за комуникацију у реалном времену. У том смислу, увођењем 

оптичке интернет мреже у наше просторије, омогућили смо да ученици прате наставу 

солфеђа директним укључивањем путем Zoom платформе. Иако смо наилазили на 

одређене техничке проблеме, сматрамо да је настава у целини реализована на најбољи 
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могући начин. У наредној школској години надамо се повратку наставе у учионице у 

највећој мери, а по потреби ћемо креирати још корисних онлајн материјала које ћемо 

пласирати на нашем сајту и YouTube каналу Школе. 

 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 4. ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ УЧЕНИКА И 

РОДИТЕЉА 

 

Континуирана комуникација са родитељима кроз организацију родитељских састанака и 

истицање важних информација на огласним таблама, током протекле школске године је 

морала попримити нешто другачији облик – размена информација већински се обављала 

путем телефонске комуникације наставника и родитеља, а велику улогу је имало и 

редовно ажурирање података на школском сајту. 

Осим школског сајта, током школске 2020/21. године наставили смо да интензивирамо и 

комуникацију путем друштвених мрежа – Фејсбук страницу наше школе у овом моменту 

прати 654 особe, 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 YouTube канала школе бави се психолог школе. 

YouTube канал доживео је експанзију током периода наставе на даљину, па нас сада тамо 

прати 616 корисника, што нам пружа прилику да у будућности лакше пласирамо 

различите садржаје. 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 5. ПРОШИРЕЊЕ ШКОЛЕ 

 

Проширење Школе представља наш дугорочни циљ, како бисмо што већем броју деце 

омогућили да остваре своје право на музичко образовање. На територији Миријева 

постоји велико интересовање за упис у нашу школу, нажалост капацитети које поседујемо 

су ограничени. Тако смо од 48 пријављаних кандидата на овогодишњем пријемном испиту 

били у прилици да примимо само 13 њих. Надамо се да ће у наредним годинама бити 

прилике за проширење овог издвојеног одељења. 

Што се тиче отварања нових издвојених одељења, тренутно је у току разматрање 

могућности за отварање издвојеног одељења у оквиру ОШ „Драгојло Дудић“ у Малом 

Мокром Лугу, чији ученици такође исказују велико интересовање за упис у нашу музичку 

школу. Надамо се позитивном одговору МПНТР по питању ове наше идеје.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 




