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Увод 

Мислим, дакле постојим. Овом реченицом, Декарт је отворио нове димензије и свести и 

стваралаштва у историји цивилизације. Мисао је та која човека води, унапређује, чини 

квалитетнијим и вреднијим. Она је најасније и најснажније огледало свакога од нас, и 

онолико колико смо посвећени мисли, посвећени смо и лепоти и смислу живота.  

Процес образовања, мисао у младом бићу усмерава и обликује и развија контуре 

идентитета.  Уметност је уводи у сфере које сведоче да оно опипљиво и искључиво  оком 

мерљиво јесте само један критеријум вредновања квалитета личности и да је мисао и мудра и  

права само онда када се душом препозна као истина. Током 64 године рада својих ученика и 

наставника, МШ „Живорад Грбић“ креира јединство мисли и осећања кроз музику, таленат и 

лепоту. Свака школска година јесте само једна коцкица у мозаику историје ове институције, 

али коцкица од чије боје зависи  атмосфера целе комопзиције.. Школска 2017/2018 година 

свакако је једна од година која је донела нова промишљања, нове догађаје, нове успехе, нове 

сарадње али више од свега, то је била година процењивања и вредновања. Година у којој је 

реализовано спољашње вредновање школе од стране МПНТР, година у којој смо заокружили 

петогодшњи циклус самовредновања из свих седам области вредновања, у којој је реализован 

и развојни план установе, започет у 2013. години. Ово је година у којој смо прославили и 

двадесети рођендан, нашег првог такмичења „Сусрета флаутиста – Тахир Куленовић“ и 

година у којој смо верификовани и као основна музичка школа. Близу 65 година трајања, и 

врло интензивно присуство школе у културном животу Ваљева, вредновани су  и кроз 

партнерство школе у два пројекта Града Ваљева; Градови у Фокусу, и Партнерством до 

зелених градова. У школској 2017/2018, у сарадњи са Општином Мионица и ШУ Ваљево, 

покренута је и реализована иницијатива отварања Издвојеног одељења у Мионици. 

У 2017/2018. години на укупно 41 такмичењу остварили смо 161  награду. У овој школској 

години, реализовали смо укупно 74 интерна часа, 9 јавних часова, 26  програма у оквиру 

концертне сезоне „Време је за класику”, 32 наступа ученика у школи а 34 ван ње,  концертна 

гостовања ученика у иностранству (Словенија, Црна Гора), 4 концертна гостовања у Ужицу, 

Београду и Лозници. Поносни смо и на концерте наших наставника којих је било 13 у школи 

а 37 ван ње. Сегмент концертирања употпунили смо и великим концертом на Десанкином 

Тргу којим је заокружена овогодишња  прослава Дана школе. „Својеврсно“ отварање школе, 

пласирањем програма под ведрим небом учврстило је позицију школе као институције која 

поред своје образовне делатности све видљивије и ефектније креира музички живот средине. 

На пољу стручног усавршавања организовали смо и два  акредитована семинара за 

професоре опште образовне и стручне наставе, три стручна скупа у оквиру наших фестивала 

и четири „masterclass” програма за ученике клавира, виолине, виолончела, певања као и 

посете Сајму књига и Народном позоришту у Београду. И ове године остали смо верни нашој 

омиљеној мисији музичке едукације најмлађих кроз реализоване циклусе од укупно 6 

концерата посвећених предшколцима и ученицима другог разреда ваљевских основних 

школа. Концертима наших најуспешнијих ученика, значајно смо креирали музички програм 

Ваљевске гимназије, Народног музеја, ИУС „Трнавац”, Центра за културу, Народне 

библиотеке и Модерне Галерије. Ово је била и година сарадње са бројним организацијама и 

удружењима међу којима издвајамо ваљевски Дом здравља, Ваљевску болницу, Ваљевску 

Пивару, удружење „Јазас”, удружење „Добри Људи”, ПУ „Милица Ножица”, све ваљевске 

основне школе, Пољопривредну школу, Ваљевску гимназију,МШ „Вук Караџић“ из Лознице, 

Удружење „Друштво пријатељства, Ваљево – Пфафенхофен”, Музичку школу „Фран Корун 



Кожељски“ из Велења, Гимназију из Пфафенхофена Верујемо да је поред наведених 

активности и интензивна медијска експонираност школе видљива кроз 41медијски  прилог и 

68  текстова  пласирана у новинама и на интернету допринела да поред Града Ваљева који је 

покровитељ свих наших програма, ове године будемо подржани и са укупно 446 000 динара 

донације ваљевских привредника и појединаца (Ваљевска пивара, Крушик, Кинг Комерц, 

Ротари клуб, Урбан Техникс, МПК Трејд, Дунав Осигурање, Др Зоран Јокић, Александар 

Ђукић, Сузана Тофилоски). 

Верујемо да су све наведене активности допринеле да ова школска година буде и година 

потврде успешног и посвећеног рада вредноване највишом оценом Министарства Просвете, 

науке и технолошког развоја и награђене повељом „Капетан Миша Анастасијевић“ за 

афирмацију музичког стваралаштва у региону. 

Мислимо – постојимо. Образујемо, васпитавамо, таленат градимо и музиком стварамо једно 

од лепших лица стварности – одређења су наше музикалне мисли. Мисли која нас уводи у 

годину прославе 65 година трајања идеје која је и даље и главни покретач и инспирација 

живота школе а која гласи: 

Музиком негуј човека у себи... 

 

                           

  



 

Програмирање и планирање рада школе 

У току извештајног периода, дошло је до промене наставника на следећим радним 

местима:Треба истаћи промену на радним местима: 

 

- наставницу солфеђа, теорије музике, и хора у ИО Лајковац,   проф. Софију Пајић  

заменила је Ана Живковић, дипломирани теоретичар уметности и апсолвент мастер 

студија (разлог замене : отказ запосленог због селидбе у иностранство)  

-  наставницу клавира, Славицу Рајевац заменила је Јованка Ранковић, дипломирани 

теоретичар уметности и апсолвент мастер студија (разлог замене: породиљско 

одсуство запослене) 

- Остале активности су реализоване у складу са годишњим планом рада школе. 

 

План дежурства наставника и ученика 

Дежурства наставника и ученика реализована су по предвиђеном распореду.  

 

План стручног усавршавања 

У току извештајног периода у складу са годишњим планом  реализоване су следеће 

активности: 

фебруар: 

1. реализован 20. међународни фестивал „Сусрети флаутиста – Тахир Куленовић“ 

2. Реализован стручни скуп „Артикулација као битан сегмент развоја интерпретације 

код ученика“ . аутор:Матеј Зупан, прф Музичке Академије у Љубљани 

3. реализовани концерт мађарског ансамбла „Музика Антиква“ 

4. реализован концерт француског флаутисте Венсана Луке и српске пијанисткиње 

Наталије Младеновић 

 

март: 

1. Реализован семинар проф. Наташе Митровић (катедра за клавир – ФМУ Београд) 

за ученике и професоре клавира 

2. Реализован концерт гудачког осека у Ваљевској гимназији 

3. Реализован „Пролећни концерт „ у оквиру концертне сезоне 

4. Одржана презентација ФИЛУМ – Крагујевац за ученике средње школе 

5. Одржан концерт „Музика за саксофон“ у оквиру концертне сезоне 

  



април: 

1. Реализован Ускршњи концерт 

2. Реализован концерт „У сусрет ХОРФЕСТУ“ 

3. Реализован 3. ХОРФЕСТ 

4. Реализована трибина „Стрес и трема и како их превазиђи“ . Модератори: Дом 

здравља Ваљево 

5. Реализовано Школско такмичење клавирског одсека 

6. Реализован стручни скуп на тему „Интерпретација хорског текста“ аутор: др 

Драгана Јовановић, ФМУ Београд 

7. Реализовано школско такмичење одсека гитаре 

 

           мај: 

1. Реализован промотивни концерт школе у Културном центру у Мионици 

2. Реализован програм прославе Дана школе 

3. Реализована презентација мастер рада професорке школе и музиколога, Тијане 

Читаковић на тему „ Рад музичке школе „Живорад Грбић“ крајем 20. и почетком 21. 

века са освртом на музички живот града“ 

4. Реализовани промотивни концерти школе намењени ученицима другог разреда 

основних школа у Ваљеву 

5. Реализован  3. Међународни фестивал гудача „Златне степенице“ 

6. Реализован мастерклас програм проф. Роберта Лакатоша (Академија уметности – 

Нови Сад) 

7. Реализован стручни скуп проф. Данијеле Милутиновић (МШ „Др. Војислав 

Вучковић“) на тему „Значај усвиравања, техничких вежби, скала и арпеђа у 

техничком и интерпретативном развоју младог музичара“ 

8. Реализоване едукативне радионице школе у ОШ „Живојин Мишић“ у Рајковићу и 

ОШ „Милан Ракић“ у Мионици 

9. Реализовано школско такмичење одсека хармонике 

10. Реализован први пријемни испит у први разред основне музичке школе у Ваљеву и 

ИО Лајковац 

 

јун: 

1. Реализовано школско такмичење гудачког одсека 

2. Реализовани 2. и 3. пријемни испит у први разред основне музичке школе у Ваљеву 

и 1. и 2. пријемни испит за упис у први разред основне музичке школе у ИО 

Мионица 

 

 

август: 

1. Реализован мастерклас програм проф. Вере Огризовић (ФМУ Београд) 

 



Педагошка документација и матичне књиге 

У току извештајног периода, сва педагошка документација је редовно вођена и 

прегледана у току другог полугодишта од стране педагога школе и шефова стручних 

актива.   

 

 

Посета часовима 

У току извештајног периода, директор школе је са педагогом школе и шефовима 

стручних актива, присуствовао настави на  пет 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 шест седница наставничког већа. Наставничко 

веће се бавило следећим питањима: 

 

- разматрањем остварености школског развојног плана (2013 – 2018) 

- разматрањем новиг развојног плана (2018 – 2023) 

- разматрањем извештаја одељенских већа о успеху и владању ученика на крају 

квалификационих периода 

- осипањем ученика и предузимањем мера за смањење истог  

- разматрањем остварености  уписа за школску 2018/2019 годину 

- унапређивањем васпитно образовног рада школе 

 

- сарадњом са родитељима 

- сарадњом са осталим институцијама у граду, земљи и иностранству ради подизање 

квалиитета и динамике рада школе и унапређивање  позитивног имиџа школе 

- информисањем наставника и договором  око реализације свих образовно васпитних 

активности и јавне и културне делатности школе 

- Разматрањем  реализације програма стручног усавршавања у установи 

-  Реализацијом  такмичења у организацији школе ( Међународни сусрети флаутиста, 3. 

ХОРФЕСТ, 3. међународно такмичење гудача - Златне степенице ) 

- Изјашњавање на тему отварања ИО у Мионици 

 

Одељенска већа 

 

Седнице одељенских већа биле су посвећене праћењу успеха и владања ученика, као и 

могућностима подизања нивоа квалитета њиховог знања. Директорка школе је 

инсистирала на редовној реализацији допунске и додатне наставе, на редовној 



комуникацији са родитељима ради превазилажења проблема по питању изостајања са 

наставе праћеним обавезном документацијом,  и благовременом и транспарентном 

информисању ученика и родитеља о свим активностима у школи кроз пласирање 

информација на сајту школе, facebook страници школе, у књизи обавештења и 

огласним таблама школе. 

 

Педагошки колегијум 

 

У периоду од фебруара  до септембра  месеца педагошки колегијум су чинили: 

 

мр Сузана Радовановић – Перић  

Славиша Јездимировић – помоћник директора 

Виолета Огњеновић – педагог школе 

мр Снежана Стевановић – шеф одсека гудача 

Милица Продановић – шеф одсека клавириста 

Милица Степановић Бабамилкић – шеф одсека теоретичара 

Слађана Крстић – шеф одсека општеобразовне наставе 

Слободанка Васиљевић Љујић  - шеф одсека дувача 

Душица Тимотић – шеф одсека хармонике 

Милош Поповић – шеф одсека гитаре 

Теодора Пешев – одсек певача 

Јелена Бранковић – ИО Лајковац 

 

У току извештајног периода одржано је тринаест састанака. Састанци су коришћени за 

прављење што прецизнијег недељног плана активности у свим сегментима рада 

школе. Значајан број састанака био је посвећен плану стручног усавршавања као и 

унапређењу педагошко инструктивног рада у виду одржавања огледних часова, 

отворених часова, промотивних активности и самим тим развоју школског програма у 

целини. 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 периоду (фебруар 2018 – септембар 2018), школски одбор одржао је три седнице. 

 

На дневном реду нашла су се следеће тачке: 

1. усвајање финансијског извештаја 

2. план набавки 

3. Измена правилника о раду школског одбора 

4. одлука о покретању поступка верификације ИО Мионица 

5. Усклађивање општих аката са новим законом о образовању 



6. Усвајање извештаја о реализацији 20. фестивала флаутиста 

7. Усвајање извештаја о реализацији 3. ХОРФЕСТА 

8. Усвајање новог развојног плана (2018 – 2023) 

 

Савет родитеља 

У току извештајног периода, одржан је један састанак Савета родитеља. На овој 

седници измењен је пословник ораду Савета родитеља и дата сагласност за покретање 

поступка верификације ИО Мионица. 

 

РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

 У току извештајног периода, одржана су редовна два састанка УП  на којима су разматрана 

питања прославе Дана школе, могућности стручног путовања, дисциплине и успеха ученика 
као и избора програма за реализацију мастер клас радионица од стране професора  музичких 
академија. 

- Истичем да је у овом периоду видљиво унапређена комуникација на релацији 
директор школе- ученици. На иницијативу директора школе уз константну подршку 
педагога реализовани су састанци на којима су изношене примедбе ученика, њихови 
предлози и остала питања везана за живот и рад у школи. Многе активности су 
покренуте и реализоване управо захваљујући иницијативи ученика као што су избор 
посете Позоришту на Теразијама,креирање програма за Дан заљубљених, активности 
поводом новогодишњих празника, реализација странице на сајту школе и сл.  

 

КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 

Из средстава локалне самоуправе, сопствених средстава и родитељског динара у току 

извештајног периода средства су искоришћена за следеће намене: 

- Уплата котизације за учешће на републичким такмичењима и фестивалу музичких 

школа 

- Награђивање ученика (средства род. динара) 

- Организација концерата (средства род. динара и сопствена средства= 

- Организација и реализација фестивала ( средства локалне самоуправе и сопствена 

средства) 

- Организација и реализација програма стручног усавршавања ученика и запослених 

(средства локалне самоуправе и сопствена средства) 

- Реализација стручних путовања ученика и концертних гостовања (средства род. 

динара) 

- Набавка клима за учионице ( средства лок. самоуправе) 

- одржавање зграде и опреме ( кречење учионица, чишћење клима, поправка компјутера 

– (соп. средства, средства лок. самоуправе) 

- замена подова у ходнику и учионицама на првом спрату школе (средства лок. 

самоуправе) 



 

 

Коришћење финансијских средстава јасно доказује   динамику рада школе, 

унапређивање опремљености и услова реализације наставе, широку палету  

активности које се у школи обављају али и  имиџ школе који је она присуством у 

културном животу града успела да изгради а који је препознат као изузетно квалитетан 

од стране бројних значајних актера града. 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

 

Сарадња са ШУ Ваљево 

 

У периоду од септембра до марта, директорка школе присуствовала је на три  састанка  

директора школа  са начелницом школске управе. Теме састанака су  биле реализација 

плана уписа, увођење електронског дневника у школску администрацију, преузимање 

запослених, организација екскурзија у школама.  

 

Сарадња са Градом 

Директорка школе је у току овог периода остварила састанке са руководством Града на 

тему наставка  процедуре добијања дозволе трајног коришћења зграде МШ „Живорад 

Грбић“, и на тему ребаланса буџета Града као и на тему припреме документације за  

подношење захтева за верификацију ИО Мионица. 

 

Сарадња са културним  институцијама 

Школа је у овом периоду сарађивала са свим културним институцијама у граду. 

Најзапаженији су били концерти ученика у Народном Музеју, концерти професора и 

ученика  школе на програмима у организацији Центра за културу, наступи на 

изложбама у организацији ИУС „Трнавац“, бројни програми библиотеке „Љубомир 

Ненадовић“. 

Сарадња са средњим школама 

Вишегодишња успешна сарадња са ваљевским средњим школама је  настављена и у 

периоду фебруар 2018 – септембар 2018.  

 

Сарадња са Ваљевском гимназијом 

Развијена концертна активност у свечаној сали Ваљевске гимназије  је  најзначајнија 

препознатљивост  одличне комуникације МШ „Живорад Грбић“ и Ваљевске 

гимназије и била је изражена у претходним месецима кроз реализацију концерата 

гудачког одсека. Присуство гимназијалаца на концертној сезони „У музикалном 

стилу“,  такође је доказ одличне сарадње и значаја неговања концертне активности у 

ваљевској музичкој школи као водећег сегмента учествовања у  креирању музичке 

слике града.  

 



 

Сарадња са предшколским институцијама 

У  мају месецу, МШ „Живорад Грбић“ је била партнер предшколске установе 

„Милица Ножица“ у реализацији пројекта  „Кад пролеће дође, све на боље пође“. За 

учешће у пројекту мр Снежана Стевановић је припремила гудачки оркестар ОМШ. 

 

Сарадња са ЗМБШС  

Директорка школе је у току извештајно периода присуствовала састанцима (2)  

ЗМБШС на којима су разматране следеће теме: 

1. Организација и реализација пријемног испита у Средњу музичку школу 

2. Организација републичког такмичења 

3. Организација фестивала музичких школа 

4. Реализација плана уписа у средњу музичку школу 

 

Сарадња са УМБПС 

            У периоду од 22. до 25. фебруара МШ „Живорад Грбић“ је   у                      

            сарадњи са УМБПС реализовала  јубиларне  20 . сусрете флаутиста – Тахир 

Куленовић“. Ове    године  фестивал је  окупио  143 флаутиста свих узраста из Пољске, 

Словеније, Бугарске,   Македоније, Црне Горе, Републике Српске, Босанске федерације и 

Србије. Фестивалу је присуствовао и председник удружења, Војислав Аврамовић. 

Сарадња са музичким школама 

1. У мају месецу, гост наше школе је била професор виолончела у МШ „Др. Војислав 

Вучковић“ у Београду, Данијела Милутиновић. У оквиру програма  такмичења, она 

је  реализовала стручни скуп и радионицу на тему „„Значај усвиравања, техничких 

вежби, скала и арпеђа у техничком и интерпретативном развоју младог музичара“ 

Сарадња са осталим институцијама 

У  току извештајног периода, директорка школе је реализовала бројне састанке са 

привредним субјектима у граду чији је циљ био обезбеђивање донација за реализацију 

програма школе и побољшање услова рада школе што је резултирало са цифром од 186 000 

динара у виду донација намењених реализацији фестивала  и санацији штете проузроковане 

пожаром. . У овом периоду, реализована је и претходно договорена донација Ваљевске 

пиваре  од 100 000 динара, намењена  генералном штимовању клавира у школи у фебруару 

месецу. 

У овом периоду појачана је и сарадња са  Домом здравља  и Црвеним Крстом у Ваљеву у 

оквиру које су одржане трибине на тему здравих стилова живота. 

  



ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Промоција рада школе 

Динамика и резултати рада ученика и професора школе су у периоду март – септембар  

константно презентовани на сајту школе, facebook страници школе, и кроз 42 медијских 

прилога у виду новинских чланака, текстова на градским порталима и телевизијских 

гостовања као и теливизијских и радијских прилога.  

У овом периоду и евидентна је појачана присутност школе у медијском простору Града али и 

пораст интересовања медија за рад МШ „Живорад Грбић“ што се да објаснити бројним 

програмима који се  креирају  унутар институције и ван ње, концертном активношћу 

професора  као и сјајним резултатима које ученици и професори школе постижу на 

такмичењима. 

Сарадња са родитељима 

У овом периоду, директорка школе је у сарадњи са педагогом школе, помоћником директора 

школе, разредним старешинама одељења средње музичке школе и члановима педагошког 

колегијума,  остварила два колективна родитељска  састанка са родитељима на нивоу целе 

школе и бројне индивидуалне састанке. Теме састанака су биле:  организација путовања на 

фестивал музичких школа и организација пријема гостију из Пфафенхофена као и разговори 

на тему  ситуација везаних  за поштовање правила понашања ученика у школи и њихов успех 

и владање. 

Организациони послови 

На пољу организације школских и ваншколских активности, директорка школе је у сарадњи 

са   помоћником и педагогом  школе, разредним  старешинама  одељења средње школе, 

секретара школе и представника педагошког колегијума у  овом периоду обављала следеће 

послове: 

- Организација послова у оквиру редовних школских активности 

- организација концертне сезоне „У музикалном стилу“ 

- организација masterclass програма 

- организација семинара за стручно усавршавање наставника 

- организација трибина за ученике  средње школе 

- организација посете представника Гимназије Ширер из Пфафенхофена 

- организација међународног фестивала флауте „Сусрети флаутиста – Тахир 

Куленовић“ 

- организација и реализација  ХОРФЕСТА  

- организација програма школе са циљем промоције пријемног испита  

- организација колективних родитељских  састанака 

- организација промоције рада школе 

- организација припремних активности за републичко такмичење ЗМБШС 

- организација припремних активности за фестивал ЗМБШС 



- организација концертних програма  ученика ван школе  

- организација заједничког програма са Гимназијом у Пфафенхофену, реализација  

опере „Дидона и Енеј“ 

- организација и реализација 3. мешународног такмичења гудача „Златне степенице“ 

- Организација и реализација припреме отварања ИО Мионица 

- Организација радова реновирања 1. спрата зграде                                                                 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Период март  2018  – септембар   2018 јесте наставак једног вишегодишњег успешног и јасно 

организованог рада школе у свим сегментима. Развијена концертна активност у школи и ван 

ње, бројни реализовани садржаји невезани искључиво за музику, концертна гостовања школе, 

сарадња са музичким академијама и музичким школама у земљи и иностранству јесу главна 

обележја „живота“ школе у овом периоду.   

Ипак, незавршена процедура везана за легализацију наше зграде, недовољна финансијска 

средства за реализацију свих планова унапређења услова и реализације наставе остављају 

простор за још видљивији квалитет рада и ангажованију иницијативу директора по питању 

превазилажења наведених проблема. Потврда успешности  нашег рада али и руковођења 

школом у овом периоду је  и награђена Наградом „Капетан Миша Анастасијевић“ која 

обухвата још 17 најуспешнијих институција и појединаца на нивоу Колубарског округа. Ово 

признање отворило је  нове идеје за креирање још лепше музике, концертних путовања, 

такмичења, међународне сарадње и писање историје којом доказујемо да музиком негујемо 

човека у себи... 

Ваљево, 29. август  2018.                           

                                                                                                                    директорка школе 

                                                                                                         мр Сузана Радовановић Перић 


