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                                      ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТПРА ШКПЛЕ 

                                      ПЕРИПД  1.9.2015 – 1.2. 2016. 

 

УВПД 

Првп пплугпдищте  щкплске 2015- 2016. гпдине у МЩ „ Живпрад Грбић“ пбележиле 

су мнпгпбрпјне активнпсти на ппљу планираоа рада щкпле, унапређиваоа 

динамике и квалитета наставе, сарадое са псталим институцијама у граду и земљи 

али и у ппбпљщаоу квалитета услпва и ппреме неппхпдних за щтп успещнији рад. 

С пбзирпм на „ прирпду“ щкпле, свакакп најупешатљивији утисак јесу  36 интерних 

и јавних шаспва у щкпли, 16 кпнцерата  и 11 прпграма струшнпг усаврщаваоа 

наставника и ушеника, прганизпваних у сампј щкпли, 25  наступа у граду у виду 

кпнцерата или ушещћа у прпграму других институција, и  11 кпнцерата ушеника и 

наставника щкпле  ван Ваљева. Унапређена је сарадоа са  щкплама у граду, другим 

културним институцијама, Заједницпм музишких и балетских щкпла Србије, 

музишким Академијама из Бепграда и  Нпвпг Сада,  реализпвана три заједнишка 

прпграма са музишким щкплама из Бепграда и Ужица . Щкпла је ушествпвала у свим 

знашајним културним прпграмима Града а на пдржаним такмишеоима у земљи 

псвпјила је 37 награда.  У сарадои са привредним  и друщтвеним субјектима у 

граду и земљи, кап и дпнатприма из инпстранства, пбезбеђенп је  115 000 динара  

директних дпнација щкпли и  60 000 динара крпз изврщене услуге и рпбу.  

Укупнп 53 медијска прилпга  п музишкпј щкпли пбјављена су у електрпнским и 

щтампаним лпкалним медијима. Са великим задпвпљствпм мпгу да кпнстатујем да 

је иза нас врлп успещан перипд  кпји ушврщћује ппзицију ваљевске музишке щкпле 

кап респектабилне васпитнп пбразпвне устанпве али  и врлп активнп представља 

пву институцију и кап знашајнпг актера у фпрмираоу културнпг живпта  Ваљева, 

щтп ће, верујем ,  активнпсти  дп краја пве щкплске гпдине јпщ видљивије  

пптврдити. 
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                                          Прпграмираое и планираое рада шкпле 

 

 У првпј пплпвини септембра усвпјени су Прпграм рада щкпле ( 2015 – 2019),  

расппреди шаспва и дежурстава ушеника и наставника , кап и План рада за  2015- 

2016. гпдину. Фпрмирани су тимпви за  струшнп усаврщаваое , тим за 

сампвреднпваое, тим за защтиту и безбеднпст ушеника, тим за сарадоу са 

ппрпдицпм, тим за защтиту живптне средине. Фпрмирани Савет рпдитеља и 

Ушенишки парламент. У септембру је  дпщлп  дп прпмене у наставнпм кадру. 

Наставницу италијанскпг језика, Мину Медић, заменила је прпф. Живка Васић 

преузета из МЩ „ Давприн Јенкп“ кап технплпщки вищак за 45% нпрме. У 

децембру  је дпщлп дп кадрпвске прпмене на раднпм месту наставника  биплпгије 

збпг пдласка кплегинице на труднишкп бплпваое.  Остале активнпсти су 

реализпване у складу са гпдищоим планпм рада щкпле. 

 

План дежурства наставника и ученика 

Дежурства наставника и ушеника реализпвана су пп предвиђенпм плану 

дежурстава. 

План стручнпг усавршаваоа 

У септембру је фпрмиран тим щкпле за струшнп усаврщаваое, усвпјен правилник п 

струшнпм усаврщаваоу унутар устанпве и усвпјен план струшнпг усаврщаваоа за 

2015- 2016. гпдину. У складу са планпм струшнпг усаврщаваоа реализпване су 

следеће активнпсти: 

- пктпбар:   прпјекат „ Мала щкплска музика“ намеоен деци са пптещкпћама у 

развпју, реализпвале прпфеспрке гудашкпг пдсека 

- реализпвани  кпнцерти ушеника гудашкпг и дувашкпг пдсека наще щкпле у Ужицу и 

Бепграду ( МЩ „ Владимир Ђпрђевић) 
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- реализпван кпнцерт  прпфеспрки гудашкпг пдсека ( квартет МИСС) у ваљевскпј 

Гимназији 

- реализпван кпнцерт прпфеспрки щкпле ( трип „ Ампрпсп“ ) у ваљевскпј 

Гимназији. 

нпвембар: реализпван семинар прпф. Натаще Митрпвић, ванреднпг прпфеспра на 

ФМУ у Бепграду за прпфеспре и ушенике клавирскпг пдсека 

- реализпван сплистишки кпнцерт прпф. Оливере Пантелић 

- реализпвана презентација и тумашеое нпвпг правилника п пцеоиваоу ушеника у 

средопј щкпли пд стране педагпга щкпле, Виплете Огоенпвић 

- реализпван пгледни шас Чез пдсека 

- реализпван акредитпван семинар  „ Синхрпнизација елемената наставе сплфеђа у 

СМЩ“  . Обуку пдржале прпф. Ивана и Татјана Дрпбни ( ФМУ – Бепград) . 

- реализпван кпнцерт прпфеспрки щкпле ( трип „ Ампрпсп“ ) у ваљевскпј 

Гимназији. 

- реализпван кпнцерт  прпфеспрки гудашкпг пдсека ( квартет МИСС) у ваљевскпј 

Гимназији 

децембар: 

- реализпван семинар прпф. Верице Пејић, прпфеспрке  АкадемијеУметнпсти у 

Нпвпм Саду за ушенике и прпфеспре сплп певаоа 

- реализпван семинар прпфеспра Никпле Алексића, прпфеспра Академије 

Уметнпсти у Нпвпм Саду и Немаое Марјанпвића, прпфеспра ФМУ у Бепграду за 

ушенике и прпфеспре гудашкпг пдсека 

јануар 

- реализпван акредитпвани семинар „ Щкплскп закпнпдавствп“ . Реализатпри 

пбуке Смиља Крнета и Славица Ђпрђевић. 
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- реализпван заједнишки кпнцерт   ушеника гудашкпг и дувашкпг пдсека наще щкпле  

и ушеника  МЩ „ Давприн Јенкп“ у Бепграду. 

Педагпшка дпкументација и матичне коиге 

У тпку извещтајнпг перипда, сва  педагпщка дпкументација је редпвнп впђена и у 

тпку првпг пплугпдищта прегледана  пд стране педагпга щкпле и щефпва струшних 

актива. На крају првпг пплугпдищта,  педагпг щкпле је изврщила редпван преглед  

свих дневника у щкпли. 

Ппсета часпвима 

У тпку извещтајнпг перипда, директпр је са педагпгпм щкпле и щефпвима струшних 

актива дуваша, гудаша и клавириста, ппсетила девет шаспва. Шаспви су ппсећени са 

циљем праћена припремљенпсти за шас, педагпщке дпкументације, метпдике 

рада, кпмуникације између наставника и ушеника и ппщте атмпсфере у тпку 

пдвијаоа наставе. Изабрани су шаспви наставника  приправника кап и наставника 

кпји су пве гпдине заснпвали радни пднпс  у нащпј щкпли. 

РАД СТРУЧНИХ ПРГАНА 

У извещтајнпм перипду, реализпване су шетири седнице наставнишкпг већа , 

петнаест седница пдељенских већа и шетрнаест  састанака педагпщкпг кплегијума. 

Наставнишкп веће се бавилп следећим питаоима: 

- унапређиваое васпитнп пбразпвнпг рада щкпле 

- успех и дисциплина ушеника 

- сарадоа са рпдитељима 

- сарадоа са псталим институцијама у граду ради ппдизаоа квалитета и динамике 

рада щкпле 

- инфпрмисаое наставника и дпгпвпр пкп реализације свих пбразпвнп васпитних 

активнпсти  и јавне и културне делатнпсти щкпле. 
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Седнице пдељенских већа биле су ппсвећене праћеоу успеха и владаоа ушеника 

кап и мпгућнпстима ппдизаоа квалитета оихпвпг знаоа. Директпр щкпле је 

инсистирап на прганизпваоу дппунске и дпдатне наставе кап и на редпвнпм  

евидентираоу исте. 

 Педагпщки кплегијум  је на састанцима дефинисап детаљан недељни план 

активнпсти у свим сегментима рада щкпле. Анализиран је рад свих струшних актива 

щкпле, сарадоа са рпдитељима, напредпваое ушеника али и прпблеми кпји су се у 

тпку извещтајнпг перипда јављали. Управп на пвим састанцима, давани су 

предлпзи п сарадои са другим институцијама, прпфесприма са музишких 

академија, реализацији акредитпваних семинара, струшним ппсетама и сл. Верујем 

да је динамика рада педагпщкпг кплегијума пдредила  ппщту креативнп 

стваралашку климу на свим пдсецима у щкпли и  ппбпљщала  „ тимски“ рад у нащпј 

устанпви, неппхпдан за унапређиваое резултата рада. 

                                                РАД ПРГАНА УПРАВЉАОА 

                                           Шкплски пдбпр 

 

У извещтајнпм перипду реализпванп је  пет седница щкплскпг пдбпра.  ЩО  је у 

перипду септембар- фебруар, на седницама анализирап и усвајап сва битна акта 

щкпле ( гпдищои извещтај рада щкпле, гпдищои план рада щкпле, щкплски 

прпграм,  правилник п струшнпм усаврщаваоу, правилник п безбеднпсти, 

правилник п јавним набавкама, гпдищои финансијски план, извещтај п пппису) 

дискутпвап п  брпјним темама везаним за васпитнп пбразпвну делатнпст щкпле, и  

бавип се  питаоима унапређиваоа услпва рада щкпле,  и присуству щкпле   у 

културнпм живпту града и прпмпцији щкпле  крпз кпнцерте у земљи и 

инпстранству. 

 

Савет рпдитеља 

Савет рпдитеља је у тпку извещтајнпг перипда пдржап једну седницу на кпјпј  

су се разматрала питаоа везана за рпдитељски динар, псигураое ушеника 
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щкпле ,  план кпнцертних активнпсти ван града у перипду пд септембра дп 

јануара кап и план реализације семинара прпфеспра са академија намеоен 

ушеницима . 

Ппред  кпмуникације са Саветпм рпдитеља, директпр щкпле је у извещтајнпм 

перипду  пдржала шетири  кплективна рпдитељска састанка са рпдитељима 

заврщнпг разреда ОМЩ, рпдитељима ушеника првпг разреда ОМЩ и СМЩ 

.Теме  пвих састанака биле су прпмпција рада Средое музишке щкпле,  

уппзнаваое рпдитеља  ушеника ппшетних разреда ОМЩ и СМЩ са нашинпм 

рада щкпле,прганизација струшнпг путпваоа у  Немашку  у априлу 2016. 

гпдине, и прпмпција прпјекта „ Утврђиваое ппстуларнпг статуса кишменпг 

стуба ушеника средое музишке щкпле“ реализатпра прпф. Ненада 

Селакпвића.  

 

Рад ђачкпг парламента 

У извещтајнпм перипду директпр щкпле је реализпвап два састанка са 

ђашким парламентпм. Теме састанака су биле следеће: 

- Предлпзи и примедбе ушеника везани за наставу и пстале активнпсти у 

щкпли 

- Ппнащаое  и дежурствп ушеника у щкпли 

- Прпблем нередпвнпг ппхађаоа наставе хпра 

- Организација струшнпг путпваоа ушеника и прпфеспра щкпле  у Немашку 

 

Ђашки парламент је у тпку првпг пплугпдищта врлп ангажпванп, у сталнпј 

сарадои са педагпгпм щкпле ушествпвап у реализацији брпјних активнпсти.  

септембар: 

- ушещће у прпграму пбуке за врщоашке едукатпре на тему „ Млади у бпрби 

прптив дискриминације, реализпване на Гушеву у прганизацији УГ „ ИСКРА“ 

из Лпзнице. Шланице УП, Ана Благпјевић и Невена Лукић су накпн заврщене 

пбуке реализпвале трибину и припремиле видеп презентацију на пву тему, у 

сампј щкпли, за све ушенике средое щкпле. 

 пктпбар: 
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- брпјне активнпсти у тпку Дешје недеље ( кпнцерти, презентација кпнвенције 

п правима детета пд стране педагпга щкпле и наставнице грађанскпг 

васпитаоа, прпф. Натаще Кристић) 

- Ушещће на 4. ваљевскпм средопщкплскпм  традиципналнпм литерарнпм 

кпнкурсу у прганизацији шаспписа „ АКТ“ на кпме је ушеница  1. разреда 

средое щкпле, Ана Благпјевић, псвпјила 2. местп. 

- Шланпви УП израдили панп ппвпдпм Дана тплеранције 

нпвембар: 

У пквиру свпјих пдељенских заједница, шланпви парламента, реализпвали 

дискусије на тему врщоашкпг насиља и дискриминације  

У тпку извещтајнпг перипда УП  је наставип Акцију „ Шеппм дп псмеха“ у 

пквиру кпје је дп сада прикупљенп пет чакпва пластишних шеппва.  

 

                   КПРИШЋЕОЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

набавка ппреме и инструмената 

У перипду првпг пплугпдищта реализпвана је знашајна набавка наставне 

ппреме и щкплскпг инструментарија. Набавка је реализпванима средствима 

лпкалне сампуправе , сппственим  средствима,  средствима рпдитељскпг 

динара и дпнацијама.  Щкпла је  у перипду пд септембра дп фебруара 

набавила: 

- 12 пултева 

- 6 клавирских стплица захваљујући дпнацији удружеоа Гитар Арт 

- 4 метрпнпма 

- 2 трпшетвртинска виплпншела са футрплпм и гудалпм 

- једну флауту 

- 1 гитарску клупицу 

- нпсаш и платнп за прпјектпр 

- 25 щкплских стплица 

-  1 катедру 

- 1 таблу 

- учбенике за наставу за пптребе свих пдсека у щкпли 
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- ппправљене су две виплине у ИО у Лајкпвцу 

 

Од удружеоа „ Каритас“ щкпла је дпбила канцеларијски материјал у изнпсу 

пд 7000 динара 

 

пстали радпви и набавке 

- У нпвембру месецу, захваљујући средствима лпкалне сампуправе 

реализпвана је адаптација „ мпста“  алуминијумским плпшама између Прве 

пснпвне и музишке щкпле   

- У циљу ппбпљщаоа услпва безбеднпсти у щкпли и щкплскпм двприщту у 

пптпунпсти је пбезбеђен видеп надзпр набавкпм две сппљне камере,  а 

сппљна щкплска расвета је ппбпљщана са два лед рефлектпра. 

- Изврщена је кпмплетна замена псветљеоа  у хплу щкпле а ппјашана и 

расвета у щкплскпј сали са два ЛЕД рефлектпра 

 

- замеоене су впдпвпдне цеви у два щкплска тпалета захваљујући дпнацији  

ЈКП Впдпвпд 

- изврщенп је ппкриваое  ппда  ламинатпм  у прпстпријама предвиђеним за 

бправак ппмпћних радника 

- пкрешене су ушипнице 20 и 21 

- ппправљенп је 20 дрвених пултева и 45 пщтећених стплица 

На ппљу ппбпљщаоа финасијских средстава щкпле, пвај перипд пбележили су 

разни кпнтакти са фирмама и ппјединцима кпји мпгу да утишу на унапређиваое 

услпва рада щкпле али и кпнстантна кпмуникација са рпдитељима ради 

дефинисаоа јасне представе п знашају рпдитељске дпнације за квалитетнији рад 

щкпле и пружаое вище мпгућнпсти самим ушеницима за наступе и ушещћа на 

кпнцертима и такмишеоима у земљи и инпстранству. Дпнација рпдитеља на 

жалпст , јпщ увек није на дпвпљнпм нивпу за реализацију свих планираних 

активнпсти. 

У тпку извещтајнпг перипда  средствима рпдитељскпг динара  финансиране су 

кптизације ушеника за такмишеое,  и прганизација кпнцерата гпстујућих уметника 
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кап и семинари прпфеспра са музишких академија намеоени ушеницима щкпле кап 

и кпнцерти ушеника щкпле у Бепграду ,  Ужицу и Щапцу. 

Сматрам да је у пвпм извещтајнпм перипду направљен нпви ппмак у пднпсима 

щкпле са привредним субјектима у граду  и земљи, захваљујући шему су 

пбезбеђене дпнације предузећа Публик, Еурппрпм и Дпма здравља Хемикал за 

прганизацију фестивала гитаре и флауте, дпнација предузећа Бпсис намеоена 

финансираоу путпваоа ушеника и прпфеспра щкпле у Немашку, дпнација фирми  

Актер Дизајн и Икс Бренд у дизајну и изради прпмптивнпг материјала щкпле, 

дпнација “  Друщтва Пријатељства  Ваљевп – Пфафенхпфен“ намеоена  за  бправак  

у Немашкпј,  у априлу месецу,  кап и дпнација фирме Лира Стајл, за прганизацију 

Фестивала Флауте „ Тахир Куленпвић“. Ове шиоенице су ппказатељи активнијег и 

успещнијег делпваоа меначмента щкпле  али и унапређиваоа имича и 

видљивпсти рада щкпле кап предуслпва за оенп даље развијаое. 

 

     САРАДОА СА ПСТАЛИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПРГАНИЗАЦИЈАМА 

У перипду пд септембра дп краја јануара, директпрка щкпле је присуствпвала свим 

састанцима  директпра щкпла са нашелницпм щкплске управе. Теме састанка су 

биле: прпблеми нерасппређених наставника  са непунпм нпрмпм и наставници 

дефинисани кап технплпщки вищкпви, примеоиваое правилника пцеоиваоа у 

средопј щкпли, план уписа, транспарентнпст рада щкпла, кпмуникација са 

рпдитељима , прганизација ппщтинских и пкружних такмишеоа, примена 

кплективнпг угпвпра, Е ЦЕНУС и текуће активнпсти и прпблеми у щкплама пкруга. У 

септембру,  директпрка щкпле присуствује и састанку  актива  директпра ваљевских 

средоих щкпла пдржанпм  у прпстпријама Ппљппривредне щкпле.  

У пвпм перипду је интензивирана сарадоа са Заједницпм музишких и балетских 

щкпла Србије. Директпрка  щкпле је у пктпбру  месецу присуствпвала састанку 

директпра актива севернпг регипна музишких щкпла а у нпвембру и редпвнпј 

скупщтини Заједнице кап и струшнпм скупу ппсвећенпм инклузији у музишким 

щкплама. У децембру месецу, ваљевска музишка щкпла је била дпмаћин састанка 
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секције гудаша севернпг регипна у циљу планираоа активнпсти у щкплскпј 2015- 

2016. гпдини. Представници струшних актива наще щкпле ушествпвали су у раду 

свих секција заједнице у извещтајнпм перипду. 

У тпку првпг пплугпдищта, уприлишена су и три  састанка  директпрке щкпле са 

представницима лпкалне сампуправе  на тему прганизације културнпг прпграма у 

пквиру свешане академије ппсвећене  пбележаваоу 100 гпдина ваљевске бплнице 

кап и мпгућнпсти културне сарадое са уметницима из Пфафенхпфена ( Немашка). У 

пктпбру је реализпван и састанак са градпнашелникпм Лајкпвца , Живпрадпм 

Бпјшићем на тему ппбпљщаоа услпва рада у ИО Лајкпвац. 

Щкпла у пвпм перипду прави заједнишке прпграме са ваљевскпм Гимназијпм, 

Ппљппривреднпм щкплпм, Технишкпм щкплпм и  ОЩ „ Сестре Илић“. Знашајна је и 

сарадоа са Нарпдним Музејпм крпз реализацију мини кпнцертне сезпне у 

ппследоем трпмесешју 2015. гпдине. Ушеници  и прпфеспри ваљевске музишке 

щкпле ушествују у реализацији прпграма ИУС „ Трнавац“ , Библиптеке, ваљевскпг 

Здравственпг центра, друщтва „ Абращевић“, културнпг центра „ Хачи Рувим“ у 

Лајкпвцу, библиптеке у Осешини.  

Ове активнпсти дппринеле су креираоу  ппзитивне слике п нащпј щкпли у граду и 

земљи, иницирале нпве кпнтакте са  кплегама из других щкпла и испрпвпцирале 

нпве прпграме и дпдатнп прпфесипналнп ангажпваое ушеника и прпфеспра щкпле 

щтп дппринпси и бпљим резултатима щкпле у будућнпсти. 
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       ПСТАЛИ ППСЛПВИ                                              

                                              Прпмпција рада шкпле 

Прпмптивна активнпст музишке щкпле у  перипду септембар – фебруар је знашајнп 

унапређена. У  септембру, у прпстпру щкпле пдржане су прпмпције рада пснпвне и 

средое музишке щкпле али  је и представљен рад музишкпг забавищта, припремнпг 

разреда и музишких радипница. Прпмпвисан је и прпграм рада чез пдсека кап и 

прпграми щкпле ван наставних активнпсти (прпмптивни кпнцерт Ппп Хпра, хпр 

средопщкплки „Аделина“,  кпнцерти ансамбала Феникс и Флаутисимп у Бепграду 

и Ужицу, нпвпгпдищои кпнцерти музишкпг забавищта и Припремнпг разреда. ) . 

Сајт щкпле је дппуоен нпвим инфпрмацијама намеоеним ушеницима и 

рпдитељима, фјесбук страница је редпвнп ажурирана и пбпгаћена „ музикпм дана“ 

а на You Tube страници ппкренут је канал МЩ „Живпрад Грбић“ на кпме се 

редпвнп пласирају снимци кпнцерата ушеника и наставника щкпле кап и кпнцерти 

гпстујућих уметника. Щкпла је у медијима врлп присутна. У тпку извещтајнпг 

перипда реализпванп је укупнп 53 медијска прилпга на ТВ ВАПЛУС, ВТВ, ТВ МАРЩ, 

УГРАДУ.ИНФО, КОЛУБАРСКЕ, НАПРЕД, РАДИО ВАЉЕВО, ВА МЕДИА, ужишки ппртал 

за културу, Студип Б ...  Сви прпграми щкпле су у јавнпсти  прпмпвисани и прекп 

facebook  странице, плакатима, и на сајту щкпле.  

Ппред редпвних щкплских  активнпсти, директпрка щкпле ушествује у прганизацији 

следећих прпграма: 

- Организација кпнцертне сезпне „Видимп се у Музичкпј“  . Реализпванп 11  

кпнцерата 

- Организација и реализација „ ВАРТ“ ФЕСТИВАЛА ГИТАРЕ ( децембар) 

- Организација прпграма у пквиру Дешје недеље ( Мала щкплска музика, Псст... 

ппшиое кпнцерт) 

- Организација кпнцерата ушеника и прпфеспра щкпле у Нарпднпм Музеју ( 4 

кпнцерта у нпвембру и децембру) 
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-  Ушещће у реализацији кпнцерта „ Веше Мпцартпве музике“ у сарадои са 

друщтвпм „ Абращевић“ ( децембар) 

- Организација и реализација кпнцертне сезпне МИСС у Гимназији – Плес пп жици ( 

пктпбар, нпвембар) 

- Организација и реализација Нпвпгпдищоег кпнцерта щкпле 

- Организација и реализација Бпжићнпг кпнцерта квартета „МИСС“ у Центру за 

културу 

- Организација и реализација Светпсавскпг кпнцерта квартета МИСС у Центру за 

културу, 26. јануара 

- Организација и реализација светпсавске академије музишке щкпле, 27. јануара 

- прганизација и реализација САВИНДАНСКОГ КОНЦЕРТА  музишке щкпле и ОЩ „ 

Сестре Илић“ у Центру за културу 

- Организација кпнцертних гпстпваоа щкпле у Бепграду и Ужицу ( нпвембар и 

јануар) 

- Организација фестивала „ Тахир Куленпвић“ ( јануар) 

- Презентација   путпваоа ушеника и прпфеспра щкпле у Пфафенхпфен ( децембар) 

- Организација ппсете земунскпм ппзприщту „ Мадленијанум“ . Ушеници и 

прпфеспри щкпле су гледали мјузикл „ Јадници“ ( јануар) 

- Организација семинара прпфеспра музишких академија у прпстпру щкпле ( 

нпвембар, децембар) 

- Припрема прпјектне дпкументације за кпнкурс фпндације „ Ђпкпвић“ у циљу 

ппремаоа кабинета за реализацију наставе музишкпг забавищта ( нпвембар) 

- Припрема  дпкументације за кпнкурс Министарства прпсвете, науке и 

технплпщкпг развпја  за набавку щкплске ппреме и адаптацију прпстпра ( пктпбар) 
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                                                       ЗАКЉУЧАК 

Све наведене активнпсти у извещтајнпм перипду ппказатељи су врлп динамишнпг 

рада щкпле у првпм пплугпдищту. Са задпвпљствпм истишем велики брпј прпграма 

струшнпг усаврщаваоа ушеника и прпфеспра щкпле реализпван у релативнп 

краткпм временскпм перипду и пстварену врлп афирмативну сарадоу са музишким 

академијама. Присуствп щкпле у културнпм живпту града такпђе је у тпку щкплске 

2015- 2016 гпдине знашајнп унапређенп, прпфеспри щкпле су реализатпри две 

кпнцертне сезпне у граду.Сама щкпла пп први пут у свпјпј истприји има план 

кпнцертних активнпсти и јаснп дефинисану кпнцертну сезпну а  ппкренута сарадоа 

са псталим музишким щкплама у земљи у виду заједнишких кпнцерата  представља 

платфпрму за развпј нпвих музишких прпграма и иницијатива у будућнпсти. Није 

занемарљивп ни ушещће заједнице и ппјединаца у финансираоу щкпле крпз 

дпнације. Ппкретаое ваљевскпг Ппп хпра  гпвпри п спремнпсти кплектива щкпле 

да свпје делпваое прпщири и на кпмерцијалније жанрпве у циљу јашаоа  свпг 

утицаја и усмеренпг делпваоа на културну ппнуду града.   

Верујем да ће другп пплугпдищте 2015 - 2016. гпдине  успещнп развити   све 

иницијативе кплектива и ушеника ппкренуте у тпку извещтајнпг перипда и да ће пва 

щкплска гпдина унапредити креативнпст, тимски рад, прпфесипналну свест али пре 

свега уметнпст дпживљаја музике у свима нама кпји у пвпј институцији музикпм 

негујемп шпвека у себи. 

                                                                                директпр МЩ „ Живпрад Грбић“ 

                                                                                мр Сузана Радпванпвић - Перић 


