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KLASA:602-01/20-01/16 

URBROJ:2186-147-01-21-17 

Varaždin, 10. veljače 2021. 

         

 Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 

br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 

64/20), članka 71. Statuta Glazbene škole u Varaždinu, Zaključka Stožera civilne zaštite  Varaždinske 

županije od 10. veljače 2021. (KLASA:810-03/21-01/1, URBROJ:2186/1-02/3-21-41) i dopisa Osnivača – 

Varaždinske županije od 10. veljače 2021. godine (KLASA:602-01/20-01/15, URBROJ:2186/1-06/1-21-

365) ravnatelj Glazbene škole u Varaždinu dana  10. veljače 2021. godine donosi 

 

ODLUKU  

o organizaciji nastave 

Glazbene škole u Varaždinu  

od 15. veljače do 28. veljače 2021. godine  

 

 

 

PREDŠKOLSKI PROGRAM (model A) 

 

I. 

Od 15. veljače 2021. do 28. veljače 2021. godine predškolski programi (Početnički solfeggio, 

Predškolski zbor, Mala škola blok-flaute, Mala škola violine) će se održavati redovno i uživo uz 

pridržavanje epidemioloških mjera prema dogovorenom rasporedu s predmetnim nastavnikom. 

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU  

 

II. 

Od 15. veljače 2021. do 28. veljače 2021. godine nastava za učenike osnovne glazbene škole ( od 1. do 

6. razreda) u matičnoj školi (Varaždin) će se održavati redovito i uživo uz pridržavanje epidemioloških 

mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u školski prostor), uz 

izuzetak učenika koji se  nalaze u samoizolaciji/karanteni (model A). 

 

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA – PODRUČNI ODJELI 

 

III. 

Od 15. veljače 2021. do 28. veljače 2021. godine  nastava u svim područnim odjelima (Cestica, Ivanec, 

Lepoglava, Varaždinske Toplice) će se održavati redovito i uživo (model A) uz pridržavanje 

epidemioloških mjera (socijalna distanca, maske za sve učenike i djelatnike te sve osobe koje ulaze u 

školski prostor), uz izuzetak učenika koji se  nalaze u samoizolaciji/karanteni.  

 

 

 

 

 

 

http://www.glazbena.hr/
mailto:glazbena-skola@vz.hinet.hr


 

 

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU 
HR,  42000 Varaždin ,  Kapucinski trg 8 

tel: xx 385 (0)42 213 123,   tel/fax: xx 385 (0)42 213 715 

Web: www.glazbena.hr 

e-mail:  glazbena-skola@vz.t-com.hr 

IBAN: HR5123600001102718441 Zagrebačka banka d.d. 

OIB: 53107915745 

 

 

 

 

PRIPREMNO OBRAZOVANJE I SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA  

 

IV. 

 Nastava za učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda (A i B razredi) 

srednje glazbene škole od 15. veljače do 28. veljače 2021. godine će se održavati: 

 

- individualna nastava (instrument, solo pjevanje, korepeticija i dr.) za učenike pripremnog 

obrazovanja i učenike od 1. do 3.  razreda (A i B razredi) srednje glazbene škole će se 

održavati UŽIVO (model A) 

 

- grupna teorijska nastava za učenike pripremnog obrazovanja i učenike od 1. do 3. razreda  

(A i B razredi) srednje glazbene škole te općeobrazovna nastava za učenike 1. do 3. razreda 

(A razredi) srednje glazbene škole će se održavati ONLINE (model C) prema rasporedu koji 

vrijedi od 15. veljače 2021. godine. 

 

 Nastava za učenike 4. razreda srednje glazbene škole  iz općeobrazovnih predmeta (A 

razredi), grupnih teorijskih predmeta (A i B razredi) i individualne nastave (A i B razredi) će 

se održavati UŽIVO (model A) od 15. veljače do 28. veljače 2021. prema rasporedu koji 

vrijedi od 15. veljače 2021. godine.  

 

V. 

Nastava skupnog muziciranja (zborovi, orkestri), komorna glazba, kompjutorska notografija, 

literarna grupa, osnove jazza, jazz orkestar, orkestralne dionice i vokalna popularna glazba će se 

odvijati ONLINE (model C) 

VI. 

Učenici kojima je izrečena mjera samoizolacije obvezni su je poštivati i pratiti online nastavu, kao i svi 

učenici kojima je uvedena online nastava dužni su je pratiti. 

Oboljeli učenici mogu pratiti online nastavu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. 

 

VII. 

Nastavnici kojima je izrečena mjera samoizolacije obvezni su je poštivati i izvoditi online nastavu. 

Oboljeli nastavnici mogu izvoditi online nastavu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. 

Nastavnici individualne nastave kojima nije izrečena mjera samoizolacije obvezni su održavati online 

nastavu učenicima kojima je izrečena mjera samoizolacije. 

 

VIII. 

Za vrijeme održavanja nastave uživo, kao i za vrijeme održavanja online nastave, pozivamo sve učenike i 

djelatnike na maksimalno poštovanje svih epidemioloških mjera i odgovorno ponašanje. 

IX. 

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o promjeni organizacije rada od 28. siječnja 2021. 

(KLASA: 602-01/20-01/16, URBROJ:2186-147-01-20-15). 

 

X. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

          Ravnatelj:  

           mr.sc. Davor Matačić 
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