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УВОД 
Свака школска година носи одређену специфичност повезану са друштвеним догађањима у 
тој години, извесним  „трендовима“ понашања и стваралаштва, а понајвише је дефинисана 
активношћу и посвећеношћу  ученика и наставника који јој дају атмосферу, динамику, 
сензибилитет,  и календарско време  својим стваралаштвом претварају у један прави живот 
пун догађаја, успеха  и падова, иницијатива, изазова, професионалног али и људског 
потврђивања. 

Период од фебруара до септембра 2016. gодине, свакако представља један успешан, врло 
динамичан и занимљив мозаик у 62 године дугој традицији МШ „Живорад Грбић“. Поред 
врло велике концертне активности ученика кроз наступе на  43 интерних, 5 јавних часова и 
16 концерата ученика унутар школе, 33 концерата ученика  ван школе,  3 концерта  у Србији, 
4 концерта у иностранству, концертни подијум су својом музиком оживљавали и професори 
школе кроз  три концерта у школи и 14 ван ње. И у овом периоду, били смо посвећени 
стручном усавршавању и наставника и ученика тако да су у школи одржана четири 
„masterclass“ програма професора са домаћих и музичких академија.  

У периоду од фебруара до септембра смо  18. пут организовали међународно такмичење 
флауте „ Међународни сусрети флаутиста – Тахир Куленовић“, али и  два нова фестивала, 
која су значајно унапредила   афирмацију МШ „Живорад Грбић“. Реализовани су   
„Ваљевски Фестивал Хорова“ и Међународно  такмичење гудача „Златне Степенице“.  
Концертна сезона „Видимо се у Музичкој“ је кроз 9  концерата еминентних  домаћих 
уметника али и бивших ученика школе и садашњих професора, „освежила“  и обогатила 
културну понуду града у области уметничке музике и свакако унапредила  позицију наше 
школе као једног од креатора културног живота града. 

Ово је период  и унапређења сарадње са другим образовним институцијама у граду са којима 
су креирани следећи програми: 

- Представљање града на Сајму Туризма  

 -Дан песништва 

- Ноћ музеја 

- Републичка смотра рецитатора 

- Свечана додела награда ученицима генерације у организацији МПНТР 

  Сарадња са свим културним институцијама је реализована кроз гостовање наших ученика и 
професора у програмима Центра за културу,  библиотеке,Народног музеја, ИУС „Трнавац“. 
Драгоцена је и заједничка реализација концерата са МШ „Јосип Славенски“ из Новог Сада 
(Новосадска Синагога) и МШ „Вук Караџић“ из Лознице.  
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Једна од најлепших и најупечатљивијих  активности у току овог периода школске године, 
јесу концертна гостовања школе. Концерти у Тивту, Новом Саду ,Земуну, Вршцу, 
промовисали су наш звук, квалитет и професионализам. Један од вероватно „историјских“ 
момената у 62 године дугој традицији, јесте прво инострано гостовање на нивоу школе 
остварено кроз три концерта гудачког оркестра „ФЕНИКС“ у Немачкој ( април 2016).. 

Наведени програми учинили су да МШ „Живорад Грбић“ буде препозната као образовна 
институција високог квалитета, значајна  за креирање културног амбијента у својој средини, 
те је, верујем, то разлог што је рад школе подржан са 215000 динара донација од разних 
друштвених и привредних субјеката из земље и иностранства, међу којима је најзначајнија 
донација Краљевине Холандије (124000 динара) Ово је била и сезона  награда, 226 освојених  
на многобројним  републичким и међународним такмичењима, 13. место у укупном 
пласману музичких школа на Републичком такмичењу и 9. место у пласману Фестивала 
музичких и балетских школа Србије. 

Период фебруар- септембар 2016, свакако је у сваком смислу оснажио ваљевску музичку 
школу. Успешнији смо, бројнији, али и посвећени  сталном самоанализирању и 
самовредновању. Креирана је јасна слика која је уједно и путоказ  који нам говори где смо 
тренутно а где као културно образовна институција треба да стигнемо. Музиком смо 
одређени, музиком напредујемо, музиком себе потврђујемо и јачамо.  

Музиком негујемо човека у себи... 
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ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

У извештајном периоду услед кадровских промена,  извршена је реорганизација наставе 
(прерасподела класа и наставних предмета  на гудачком одсеку (класе виолине). Класа 
запослене Александре Миливојевић – Јоцић распоређена је у класе наставника виолине на 
гудачком одсеку (Снежана Стевановић, Ангелина Новаковић, Верица Јаковљевић).   У  
настави солфеђа  ОМШ, запослену Ану Томић – Кондић, која је отишла на породиљско 
одсуство, заменила је Јелена Дамњановић. Запослену Слађану Крстић (биологија) је, такође 
због одласка на породиљско одсуство заменила Андријана Станојевић. Остале активности су 
планиране и реализоване у складу са Годишњим планом школе. 

План дежурства наставника и ученика: 
Од плана није одступано јер није долазило до промена у реализацији наставе у односу на 
почетак школске године. 
 
План стручног усавршавања 
 
У току извештајног периода, тим за стручно усавршавање запослених, у оквиру састанака 
педагошког колегијума редовно је анализирао план реализације. Стручно усавршавање у 
установи реализовано је  90 %  , али и допуњено многим активностима које нису биле 
предвиђене првобитним планом. Стручно усавршавање ван установе било је врло 
заступљено кроз концертирање запослених на многобројним концертима и културним 
програмима. 
У наставку  прилажем и табеларни приказ стручног усавршавања запослених, који је  
реализовала педагог школе, Виолета Огњеновић, за потребе Годишњег извештаја школе. 
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Стручно усавршавање у установи 
 

Ф
еб
р
у
а
р
 

Концерт гудачких одсека МШ „Живорад 

Грбић” и МШ „Мокрањац” из Београда 

Тим, наставници 

гудачког одсека, 
корепетитори 

Концерт ученика, 

стручна дискусија након 
концерта. 

Реализован 

концерт 

Концерт Неде Арсенијевић – флаута и 
Наталије Младеновић – клавир 

Извођачи и 
наставници 

Концерт Реализован 
концерт 

Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”, 

такмичење флаутиста 

Наставници одсека 

флауте, Запослени у 
школи, ученици, 
уметници 

Такмичење, концерти, 

дискусије 

Реализовано 

такмичење, 
концерти и „master 
class” Дејана 
Гаврића 

М
а
р
т
 

„ФЛАУТИССИМО – камерно 
музицирање у сврси развоја 
индивидуалних креативно изражајних 
карактеристика извођаштва код 
ученика.” 

Александар Буркерт, 
тим, наставници 
дувачког одсека 

Огледни час Реализован 
огледни час 

„Прелиди у музичком стваралаштву”, 
Наталија Томић  

Стручно веће за 
област предмета 
клавир 

Концерт, предавање Реализован 
концерт и 
предавање 

„Вече пијанизма” Стручно веће за 
област предмета 

клавир 

Концерт Реализован 
концерт 

„Како настаје уметник"– угледни час Стручно веће за 
област премета 
клавир 

Угледни час Реализован 
угледни час 

Иван Кирн – обоа и Никола Здравковић 

– клавир 

Извођач и наставници Концерт Реализован 

концерт 

„Мaster class” проф. Николе Алексића, 
редовног професора Академије 
Уметности у Новом Саду, на катедри за 
гудаче 

Проф. Никола 
Алексић, Тим, 
наставници 

„master class” Реализован „master 
class” 

Концерт Петра Марића – хармоника Извођач и наставници Концерт Реализован 
концерт 

„Савремена примена електронског звука 
на хармоници” 

Одсек хармонике Огледни час Реализован 
огледни час 

Концерт Мине Радић, клавирска 
сарадња мр Иван Рабасовић 

Извођачи и 
наставници 

Концерт, разговор, 
размена искустава 

Реализован 
концерт 

А
п
р
и
л
 

Реализација акредитованог програма од 
стране ЗУОВ-а „Примена наставе 
солфеђа у индивидуалној настави у 
средњој школи” 

Тим, наставници, 
ученици 

Обука, дискусија Реализован 
акредитован 
програм 

Угледни час: „Хармонско-формална 
анализа дела Ст.Ст. Мокрањца са 
детаљнијим освртом на композицију 
Свјати Боже” 

Теоретски одсек, 
ученици 

Угледни час Реализован 
угледни час 

„Прелиди” концерт и предавање 

Наталије Томић 

Клавирски одсек, 

ученици 

Угледни час Реализован 

угледни час 
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Концерт за отварање „Ваљевског 
фестивала хорова” 

Диригенти, извођачи, 
наставници 

Концерт Реализован 
концерт 

„Ваљевски фестивал хорова 2016” Наставници, управа, 
Запослени у школи, 
ученици 

Такмичење, концерти, 
дискусије 

Реализовано 
такмичење и 
концерти 

М
а
ј 

„M оја музика за гитару оркестарциони 
поступак и примена на аранжману за 
најмлађе гитаристе” проф. Војислав 

Ивановић 

Наставници одсека 
гитаре, ученици, 
педагог школе 

Семинар Реализован 
семинар 

Угледни час гитаре Милоша Поповића Наставници одсека 
гитаре, ученици, 
педагог школе 

Угледни час Угледни час 

Љубиша Јовановић – флаута Наставници Концерт Реализован 
концерт 

„Сви наши музикални тренуци” Наставници, ученици Концерт Реализован 
концерт 

Међународни фестивал гудача „ЗЛАТНЕ 
СТЕПЕНИЦЕ” 

Запослени у школи, 
ученици, Ваљевска 
гимназија 

Такмичење, концерти, 
дискусије 

Реализовано 
такмичење и 
„master class”  

„Путем златних степеница” Извођачи, 
наставници, 
такмичари, гостујући 
уметници 

Гудачки концерт Реализован 
концерт 

Стручни семинар универзитетског 
професора виолончела Сандре Бељић 

Проф. Сандра Бељић 
и Стручно веће за 
гудачке инструменте 

Семинар Реализован 
семинар 

Учешће квартета „МИСС” на концерту 
професорке Сандре Бељић и 

проф.Немање Станковића 

Проф. мр Сузана 
Радовановић Перић, 

проф. мр Снежана 
Стевановић, проф. 
Верица Јаковљевић и 
проф. Ирина 

Васиљевић 

Концерт Реализован 
концерт 

Концерт „Ва капела” ПОП хора, 
диригент Божана Дивац 

Проф. Божана Дивац, 
управа школе, 
наставници 

Концерт Реализован 
концерт 

Концерт за вртић – едукативни пројекат 
предвиђен за децу предшколског узраста 

Тамара 
Милосављевић, 
Тијана Станојевић, 
Даница Рашковић, 
тим, наставници 

Музичка радионица Реализован 
пројекат 

„Музичка уметност у Холандији” Директор, гудачки 

одсек, Наставници 

Огледни час Реализован 

огледни час 

Ј
у
н

 

Школска такмичења ученика основне и 
средње школе 

Тим, наставници, 
стручни сарадник 

Такмичење Реализована 
школска 
такмичења на свим 
одсецима у школи 

Пројекат самовредновања рада школе Тим, наставници Рад у тиму, 
истраживање, излагање 

Пројекат 
реализован у 3 
кључне области 
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Поред наведеног, наставници и ученици школе учествовали су на многобројним 

такмичењима у земљи и иностранству. 
 
Активности које су планиране а нису реализоване из оправданих разлога: 

• Реализација акредитованог програма од стране ЗУОВ- а ,,Припрема ученика за 
јавни наступ“; 

• Реализација  „master class” проф. Зорана Ракића, редовног професора на 
Музичкој Академији у Сарајеву; 

• Пројекција филмова ,,СЈАЈ''  и „Whiplash“ 

• Концерт камерног оркестра „Феникс“ у оквиру обележавања Дана музике 

 

Педагошка документација и матичне књиге 

Педагог школе је  редовно  и плански вршио контролу  вођења педагошке 
документације на крају   четвртог квалификационог периода. Финални преглед 
дневника и матичних књига реализован је на крају школске године од стране шефова 
стручних актива и директора школе. 

Посета часовима 

У току извештајног периода, у сарадњи са шефовима стручних актива и педагогом 
школе, директорка школе је посетила шест  часова. Часови су посећени са циљем 
праћења припремљености за час, педагошке документације, методике рада, 
комуникације између ученика и наставника, и опште атмосфере у току одвијања 
наставе. 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Наставничко веће 

У извештајном периоду, , одржано је 11 седница наставничког већа. Свим седницама 
је руководила директорка  школе. Наставничко веће се бавило следећим питањима: 

- унапређивање васпитно – образовног рада школе 
- успех и дисциплина ученика 
- сарадња са родитељима 
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- сарадња са осталим институцијама у граду, земљи и иностранству ради 
подизања квалитета и динамике рада школе и унапређивања  позитивног 
имиџа школе 

- информисање наставника и договор око реализације свих  образовно – 
васпитних активности и јавне и културне делатности школе. 

- самовредновање 
- Реализација програма стручног усавршавања 
- План реализације такмичења „Ваљевски Фестивал Хорова“ и „Златне 

Степенице“ 
- Разматрање плана уписа у ОМШ и СМШ  

 
 

Одељенска већа  
 

Седнице одељенских већа биле су посвећене праћењу успеха и владања  ученика као 
и могућностима подизања нивоа квалитета њиховог знања.Директор школе је 
инсистирала  на редовној реализацији допунске и додатне наставе, као и на редовној 
комуникацији са родитељима ради превазилажења проблема по питању изостајања 
са наставе. 
 
Педагошки колегијум 
 

Педагошки колегијум су у току извештајног периода  чинили: 

мр Сузана Радовановић – Перић – директорка школе 

Виолета Огњеновић – педагог школе 

мр Снежана Стевановић – шеф стручног актива гудача 

Милица Продановић – шеф стручног актива клавириста 

Александар Буркерт – шеф стручног актива дувача 

Јадранка Обрадовић – шеф стручног актива теоретичара 

Владимир Обрадовић – шеф стручног актива хармонике 

Милош Поповић – шеф стручног актива гитаре 

Небојша Настић – шеф стручног актива општеобразовних предмета 
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У периоду фебруар – септембар, одржано је девет састанака. Састанци су коришћени 
за прављење што прецизнијег недељног плана активности у свим сегментима рада. 
Ови састанци су унапредили организацију унутар и између одсека, довели до 
активније комуникације и већег броја састанака стручних актива и иницирали многе 
додатне активности значајне за унапређивање квалитета рада школе. 

 
РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

Школски одбор 
 
У извештајном периоду, одржане су две седнице школског одбора. 

24. фебруара усвојен је Финансијски извештај за претходну годину и 
полугодишњи Извештај о раду директора школе.  

Рад школског одбора у школској 2015/16. години завршен је седницом одржаном 
22. јуна. На овој седници донете су измене и допуне Правилника о организаији и 
систематизацији радних места, а у оквиру самовредновања (кључне области бр. 7 – 
руковођење и управљање школом) чланови Школског одбора вршили су процену 
рада директора школе. 

 
 Савет родитеља 
Савет родитеља је у току извештајног периода одржао две седнице ( 18. март и 15. 
јун ) у оквиру којих су се разматрала питања набавке уџбеника преко школе, 
дефинисање предлога износа родитељског динара за школску 2016/2017 годину.  
Са великим задовољством бих истакла да су сви родитељски састанци одржани у 
једној врло конструктивној атмосфери са апсолутним разумевањем на релацији 
директор- родитељи што  оправдава инсистирање директора на  активној и 
континуираној  комуникацији школе и родитеља. У оквиру извештајног периода 
реализован је   колективни родитељски састанак  СМШ на којима је реализована 
промоција изборних предмета у школи након које су родитељи анкетирани на тему 
избора изборног предмета. 
 
Рад ђачког парламента  
У извештајном периоду реализоване су две седнице ученичког парламента. Теме 
ових седница су биле: 
- Организација и подела задужења за такмичења „Ваљевски Фестивал Хорова“ 
и „Златне Степенице“ 
- Прославе матураната 
- Анализа рада Ученичког Парламента 
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KОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА   

У току извештајног периода, захваљујући локалној самоуправи, донаторима али и 
подршци родитеља у виду родитељског динара, дошло је до  побољшања услова рада 
школе и квалитета наставне опреме. 

ФЕБРУАР 

- набавка виолончела 3/4  ( финансирано од средстава родитељског динара) 

- набавка лап топа ( финансирано од средстава локалне самоуправе) 

- штимовање клавира у концертној сали (финансирано од средстава родитељског 
динара) 

- куповина флауте „Yamaha“ (финансирано од средстава родитељског динара) 

МАЈ 

Уређена фасада школе ( извођач: Фирма „Дес“, финансирано од средстава локалне 
самоуправе) 

ЈУН 

Набављено 45 књига за одличне ученике средње школе, матуранте и ученике 
завршног разреда ОМШ (финансирано од средстава родитељског динара) 

ЈУЛ 

Окречене све учионице у приземљу школе и  мала концертна сала.У свим 
кабинетима замењене  гипсане плоче на зидовима у целости. ( Извођач: фирма 
„ДЕС“, финансирано од средстава локалне самоуправе). 

АВГУСТ 

Реализована набавка новог  апарата за фотокопирање „Canon“. (Финансирано од  
сопствених средстава и средстава родитељског динара). 

У току извештајног периода финансиране су средствима родитељског динара 
котизације ученика за такмичење,  концертна гостовања ученика у Новом Саду и 
Земуну, АТА КАРНЕТ поводом концвертног гостовања оркестра „ФЕНИКС“у 
Немачкој, осигурање ученика, фотографије ученика и пано матураната, награде за 
одличне ученике и организација концерата гостујућих уметника. 
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САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са ШУ Ваљево 

Директорка школе присуствовала свим састанцима са начелницом школске управе и 
другим састанцима и програмима  које је ШУ организовала. И ове године, МШ 
„Живорад Грбић“ је  била један од креатора програма припремљеног за свечану 
доделу награда ђацима генерације коју организује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја као и учесник културног дела програма Републичке и 
Регионалне  Смотре Рецитатора 

Сарадња са Градом 

Школа је преко својих представника присуствовала свим састанцима иницираним од 
градске управе и учествовала у свим програмима које је Град Ваљево организовао.  

ФЕБРУАР 

- Сајам туризма у Београду – Град Ваљево представљен културним програмом 
реализованим од стране гудачког квартета „МИСС“, камерног гудачког оркестра 
„ФЕНИКС“ и ансамбла „Флаутисимо“  

МАЈ 

Ноћ музеја – концертни програми школе у Техничкој школи и ИУС „Трнавац“  

Обележавање Дана паркова – концерт хора ОМШ  

Сарадња са средњим школама 

У току школске године реализовани су заједнички програми са Ваљевском 
Гимназијом, Техничком школом и Пољопривредном школом. Ваљевска Гимназија је 
била и домаћин пет концерата музичке школе реализованих у свечаној сали ове 
школе али и партнер у реализацији међународног фестивала гудача „Златне 
степенице“.  

Пољопривредна школа је пружила своју несебичну подршку у улепшавању 
екстеријера музичке школе а Техничка школа у уређењу ентеријера.  

Сарадња са основним школама 

Остварена је сарадња са већином  ваљевских основних школа.  Ученици 1. 3. 4. 5. и 
6. основне школе  били су драга публика програма „Концерти у подне“ реализованим 
у мају. Битно је истаћи учешће активних хорова основних школа у програму 
„Ваљевског Фестивала Хорова“ реализованом у априлу.  
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Сарадња са осталим институцијама 

Школа је у извештајном периоду  сарађивала са Центром за културу у чијем 
простору је одржан један концерт ученика школе  и један концерт професора 
школе.Битно је истаћи сарадњу са Народним Музејом који је био домаћин концерата 
ученика али и сарадњу са Народном бибиотеком, ИУС „Трнавац“  и Здравственим 
Центром И Ваљевском Пиваром  чији су програми употпуњивани наступима ученика 
МШ „Живорад Грбић“.  

Сарадња са ЗМБШС 

У току извештајног периода,  сарадња и присуство ваљевске музичке школе у 
активностима ЗМБШС било је јако видљиво. Директорка  и представници школе су  
пруствовали  скупштини ЗМБШС, а директорка школе и састанцима актива 
директора северног региона ЗМБШС.  Школа је преко својих чланова заступљена у 
раду свих секција северног региона ЗМБШС а два професора школе су ове године 
били и чланови жирија Фестивала музичких школа одржаном у Зајечару у мају 
месецу. ЗМБШС је наградила професора  МШ „Живорад Грбић“, Александра 
Буркерта за изузетне резултате остварене у школској 2014/2015 години. Ученик 4. 
разреда ОМШ ваљевске музичке школе, Лука Симовић, у класи проф. Душице 
Тимотић, наступио је на завршном концерту Републичког Такмичења у Галерији 
Коларчевог Народног Универзитета.  

Сарадња са УМБПС 

И ове године је реализован Међународни фестивал флаутиста „Тахир Куленовић“ у 
заједничкој организацији МШ „Живорад Грбић“ и УМБПС.  

Сарадња са музичким академијама 

У оквиру  остваривања контакта са музичким академијама реализовани су „master 
class“ програми академских професора 

МАРТ 

- семинар професора флауте  Дејана Гаврића, на музичком конзерваторијуму у 
Мајнцу у оквиру међународних сусрета флаутиста – Тахир Куленовић 

МАЈ 

- семинар професора  гитаре Војислава Ивановића , професора музичке академије у 
Источном Сарајеву 

- семинар професорке Сандре Белић, професора виолончела на ФМУ у Београду 
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 Врло је битно истаћи и присуство професора академија у раду жирија такмичења у 
организацији школе 

Фестивал флаутиста „Тахир Куленовић“ 

жири: Миомир Симоновић, Љубиша Јовановић, Радмила Ракин Мартиновић, Анђела 
Братић, Страшо Темков,Сузана Марочик, Алаксандар Буркерт, Невена Николић, 
Слободанка Васиљевић – Љујић, 

Ваљевски фестивал хорова 

жири: проф. Драгана Јовановић (ФМУ), Слађана Торбица, Данијела Шошкић, 
Божана Дивац, Вања Драгојловић 

Међународни фестивал гудача „Златне степенице“ 

проф. Дејан Михаиловић, Маја Јокановић, Срђан Сретеновић, Марко Јосифоски, 
Никола Алексић, Михал Будински, Дејан Митровић, Немања Марјановић. 

САРАДЊА СА МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА У ЗЕМЉИ 

МАРТ 

Заједнички концерт клавириста МШ „Петар Крањчевић“ – Сремска Митровица и 
МШ „Живорад Грбић“ – Ваљево 

Заједнички концерт МШ „Живорад Грбић“ – Ваљево и МШ „Јосип Славенски“ у 
Новом Саду, реализован у Новосадској Синагоги 

АПРИЛ 

Заједнички концерт МШ „Вук Караџић“ из Лознице и МШ „Живорад Грбић“ – 
Ваљево одржан у свечаној сали ваљевске музичке школе 

ФЕБРУАР, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ 

Концерти клавирске секције северног региона ЗМБШС реализовани  у  Шапцу, 
Аранђеловцу, Ваљеву и Пожаревцу 

 САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА ИЗ 
ИНОСТРАНСТВА 

АПРИЛ 

- Захваљујући успостављеној сарадњи са Удружењем „Друштво пријатељства 
Ваљево – Пфафенхофен“ и удружењем „Sociale Sculpture“ реализовано је концертно 
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гостовање МШ „Живорад Грбић“ у Немачкој. Том приликом су одржана четири 
концерта у Пфафенхофену и Минхену 

-  Приликом боравка у Немачкој, МШ „Живорад Грбић“ је остварила сарадњу са 
Гимназијом у Пфафенхофену. Одржан је концерт за ученике гимназије и остварен 
„угледни час“ у оквиру кога су заједно наступили оркестар „ФЕНИКС“ и хор и 
оркестар Гимназије у Пфафенхофену.Удруженим ансамблима су дириговали 
професорка МШ „Живорад Грбић“, мр Снежана Стевановић и професор музике 
Гимназије у Пфафенхофену, Штефан Даубнер 

АПРИЛ/ МАЈ 

Захваљујући оствареном контакту професорке школе, мр Снежане Стевановић са 
амбасадором Холандије у Србији, господином Хенком Ван дел Долом, амбасадор је 
посетио МШ „Живорад Грбић“ са жељом да чује камерни оркестар „ФЕНИКС“ и 
упозна  руководство ваљевске музичке школе да би се упознао са свим оним што 
школа ради.  Фасциниран оркестром „ФЕНИКС“, амбасадор је на државном 
празнику Холандије, „Дан краља“, 27. априла 2016. организовао и наступ овог 
ансамбла. Заинтересовани квалитетом оркестра, и радом мр Снежане Стевановић, 
амбасада Краљевине Холандије је  одлучила да буде генерални покровитељ 
фестивала гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ“. У току реализације фестивала, један 
програм је посвећен уметничкој музици Холандије коју су у оквиру свог предавања 
обухватиле проф. мр Снежана Стевановић и проф. Ангелина Новаковић. Програму 
фестивала и предавању је присуствовао и амбасадор Хенк Ван Дол. 

OСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Промоција рада школе 

У току извештајног периода, велика пажња је посвећена промоцији рада школе. Ова  
активност  се реализовала кроз: 

- свакодневно ажурирање официјалне странице школе на друштвеној мрежи 
Facebook 

- редовно ажурирање сајта школе у сарадњи са администратором сајта, проф. 
Славишом Јездимировић 

- 28  текстова посвећених активностима школе ( НАПРЕД, портали: КOLUBARSKE, 
UGRADU.INFO, VAMEDIA,VALJEVSKA POSLA, Политика, Телеграф, Вечерње 
новости, Минхенске „Вести“ посвећене српској дијаспори) 

- 17  телевизијских прилога о раду школе  на локалним телевизијским станицама 
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Школа је  у потпуности дефинисала визуелни идентитет, захваљујући донацији 
агенције „АКТЕР ДИЗАЈН“  (плакати, књижице, позивнице, дипломе, дизајн омота 
дискова) у следећим програмима: 

- промотивни материјал концертне сезоне „Видимо се у музичкој“  

- гитарско такмичење ВАРТ 

- Међународни фестивал „ Сусрети флаутиста -Тахир Куленовић“  

- Ваљевски Фестивал Хорова 

- Међународни фестивал гудача „Златне Степенице“  

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Поред редовних школских активности, директорка школе учествује и у реализацији 
следећих послова: 

- Организација и реализација такмичења у школи 
- 18. Међународни фестивал „ Ваљевски сусрети флаутиста – Тахир Куленовић“ 
- Ваљевски Фестивал Хорова 
- Међународно такмичење гудача „Златне Степенице“ 
-  
Организација концерата у школи 

- Концертна сезона „Видимо се у Музичкој“ – реализовано седам концерата у периоду 
март – јул 

- Концерти поводом Дана школе 
- Концерти у подне за ученике другог разреда ваљевских основних школа  
Организација концерата ученика ван школе 

- Организација наступа ученика школе на Сајму туризма 
- Организација концерта хора ОМШ поводом Међународног дана паркова 
- Организација концерта ученика школе у Ваљевској Гимназији (три концерта у току 

извештајног периода) 
- Организација „Пролећног концерта“ у Центру за културу 
- Организација концерата ученика у Техничкој школи и ИУС „Трнавац“ поводом Ноћи 

музеја 
 
Концертна гостовања школе 

- Организација концерта са МШ „Јосип Славенски“ у Новосадској Синагоги 
- Концерт ансамбла „Флаутисимо“ у МШ „Коста Манојловић“ у Земуну 
- Концерт ансамбла „Флаутисимо“ у Вршцу 
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- Организација гостовања МШ „Вук Караџић“ из Лознице 
- Организација концертног гостовања камерног гудачког оркестра „ФЕНИКС“ у 

Немачкој 
- Организација концертног гостовања оркестра „ФЕНИКС“ у Београду поводом 

националног празника Холандије „Дан краља“ у организацији Амбасаде Холандије 
- Организација одласка и боравка  екипе школе на Фестивалу музичких и балетских 

школа Србије у Зајечару 
- Организација одласка хорова школе на Такмичење хорова у Бјељину 

 
Пројекти 
Припрема конкурсне документације у сарадњи са мр Снежаном  Стевановић за 
конкурс Краљевине Холандије за  финансирање  културних пројеката  у Србији  
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ЗАКЉУЧАК 
 

Период од фебруара до септембра 2016. gодине,  свакако јесте велико финале 
школске 2015/2016. али и један велики изазов за позицију руководиоца свих послова 
у школи будући да су у овом периоду по први пут организована два нова велика 
такмичења у школи (Ваљевски Фестивал Хорова и Златне степенице) која су заједно 
окупила преко 1000 младих музичара. У овом периоду је реализовано  и прво  
гостовање школе у иностранству као  и процес самовредновања који је врло јасно 
показао све позитивне стране рада ваљевске музичке школе али и  слабости, које 
ћемо, верујем, у будућем периоду превазићи бољом организацијом послова у школи 
и ефикаснијим планирањем свих активности. Чињеница да је у јунском року 
заокружен пријем првака у ОМШ и после неколико година повећан број уписаних 
средњошколаца, говори да МШ „Живорад Грбић“ напредује.  
 
Наше активности су у јавном животу града биле врло видљиве, прихваћене и 
подржане од Града и значајног броја привредних и друштвених субјеката. Чињеница 
да је квалитет  нашег рада препознат од стране Краљевине Холандије и Друштва 
Пријатељства „Ваљево – Пфафенхофен“ али и од великог броја академских 
професора који су били наши гости у овој школској години, потврђује нас као 
образовну институцију која је изградила и критеријум и квалитет и јасан идентитет 
школе која се музиком потписује. Закључак извештаја директора за период фебруар- 
септембар 2016.  за мене лично је заокруживање периода којим се без сумње треба 
поносити и настојати да он буде инспирација за још успешнији  и организованији 
живот школе која музиком негује човека у себи... 
 
 

 
                            Директорка МШ "Живорад Грбић“ 

       мр Сузана Радовановић – Перић 
Ваљево,    10. септембар 2016    

 
 

 

 


