
Музиком негуј човека у себи

Писмо директорке школе

Поштовани родитељи и ученици!

Вама који тек улазите у Музичку школу „Живорад Грбић” желим срдачну добродошлицу и
срећан почетак музичког образовања. Вама који своје школовање настављате, желим успешније
и инспиративније  тренутке од септембра месеца.  Користим упис  у  наредни разред ваљевске
музичке школе као повод да Вам се и лично обратим.

Најпре,  желим  да  изразим  велику  захвалност  што  Својим  присутвом  и  радом,  овој
институцији  дајете  живот,  специфичну  атмосферу  и  сталну  инспирацију  за  покретање  и
реализацију многих активности којима смо заједно посвећени, а то су концерти у школи и ван
ње,  наша такмичења,  учествовање наших ученика на  многобројним такмичењима у земљи и
иностранству, рад наших оркестара, хорова, присуство у готово свим културним програмима у
граду, наша гостовања ван Ваљева и сл. Уколико имате неку занимљиву идеју која би по Вама
унапредила квалитет и динамику рада и функционисања школе, позивам Вас да је изнесете на
родитељским састанцима, преко Ваших представника у Савету родитеља и Школском Одбору
или мени лично сваког радног дана од 8 до 15 часова. 

Такође,  уколико Сте  нечим незадовољни или сматрате  да  би могло да  се промени или
унапреди слободно нас критикујте јер је управо Ваш став и став Ваше деце оно што треба да
дефинише политику и план рада школе.

Сведоци смо врло тешких околности за опстанак и неговање културе и музичке уметности
у данашњем времену.  Жеља колектива Музичке школе „Живорад Грбић” је  да  својим радом
побољша културну понуду Ваљева и утиче на интелектуални и културни развој својих ученика.
За неговање и развијање садржаја којима би то и остварили неопходна су финансијска средства,
на жалост увек недовољна за све програме који би могли да се приреде. А то су реализације
концерата, екскурзија, организација музичких такмичења, гостовања школе ван Ваљева, посета
концертима и представама у Београду и Новом Саду, гостовања школе у иностранству, помоћ и
награђивање најталентованијих ученика, набавка инструмената, наставне литературе и опреме и
њихово одржавање. Да би ова школа могла да реализује све горе наведено, неопходна нам је и
помоћ родитеља  у  виду  родитељске  донације.  У  школској  2015-2016.  препознали  Сте  значај
Вашег учешћа, те је школа из средстава родитељског динара обезбедила новац за следеће:

• набавка два виолончела са футролом и гудалом;
• штимовање  клавира  пред  фестивал  флауте  „Тахир  Куленовић”  и  фестивал  гудача

„Златне Степенице”;
• набавка флауте;
• поправка два виолончела и две виолине;
• набавка 20 столица, катедре;
• набавка уџбеника за теоретску и индивидуалну наставу и опште образовне предмете;
• набавка 12 пултева;
• набавка 4 метронома;
• набавка гитарске клупице и 10 комплета жица за гитару;
• набавка жица за гудачке инструменте;
• носач и платно за пројектор;
• лап топ;
• школска табла;
• награда за 10 ученика школе у виду уплате котизације за међународна такмичења;
• котизација за Републичко такмичење;
• котизација за Фестивал музичких школа;
• награде најуспешнијим матурантима;
• уплата котизације и превоза за учешће хора ОМШ и женског хора СМШ на фестивалу у

Бјељини;
• набавка 45 књига за одличне ученике;
• превоз за концертна гостовања школе у Ужицу, Београду и Новом Саду;
• поправка оштећеног намештаја за учионице;
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• семинар намењен ученицима виолине и  виоле у реализацији академских професора
Немање Марјановића и Николе Алексића;

• семинар ученика гитаре у реализацији академског професора Војислава Ивановића;
• семинар за  ученике клавирског одсека у реализацији академског  професора Наташе

Митровић;
• семинар за ученике соло певања у реализацији академског професора Верице Пејић;
• семинар за ученике виолончела у реализацији академског професора Сандре Белић;
• трошкови  превоза  за  одлазак  ученика  СМШ  на  представу  „Јадници”,  земунског

позоришта „Мадленијанум”;
• реализација 20 концерата у оквиру концертне сезоне „Видимо се у Музичкој”;
• трошкови  АТА  КАРНЕТА  за  концертно  гостовање  гудачког  оркестра  „Феникс”  у

Немачкој.
Захваљујући  Вама,  многи  садржаји  су  остварени  и  ову  школску  годину  завршавамо  са

преко 250 освојених награда на музичким такмичењима у земљи и иностранству, оствареном
сарадњом са професорима музичких академија који су активно укључени у школовање наших
ученика,  реализованом представом о високом квалитету нашег рада захваљујући концертним
гостовањима  у  земљи  и  иностранству  и  реализованом  концертном  сезоном  еминентних
музичких уметника.

Позивам Вас да ако Сте у могућности „родитељским динаром” који није обавезан али је на
жалост неопходан за опстанак и квалитетан рад Музичке школе „Живорад Грбић” и ове године
допринесете  условима  и  програму  рада  школе  да  би  заједно  успели  да  још  видљивије
унапредимо нашу малу уметничку „оазу” на  понос Граду Ваљеву,  а  за  лепши и креативнији
музички развој деце која су најважнији део ове школе. 
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директорка школе
мр Сузана Радовановић - Перић

Прилог: Подаци за уплату донације родитеља

Уплатилац: [Презиме и име ученика, адреса ученика]
Сврха уплате: Уплата трансфера
Прималац: M. Ш. „Живорад Грбић – Ваљево, ЂАЧ.СРЕД.РОД.ДИН. – [Назив одсека]
Рачун примаоца: 840-4373760-38
Модел: 97
Позив на број: [Број рачуна одсека]

Табела вредности:
Назив одсека Број рачуна одсека

Средња школа 86019987441210016920

Клавир 81019987441240016920

Соло певање 76019987441270016920

Гитара 47019987441250016920

Дувачи 42019987441280016920

Хармоника 18019987441230016920

Гудачи 13019987441260016920

огранак Лајковац 08019987441290016920

За школску 2016/17. годину донација родитеља износи 6.000 динара. 
Средства се уплаћују у две једнаке рате: прва рата до 31.12. 2016. а друга рата до 30. 4.

2017. године. 
За друго дете из породице донација на годишњем нивоу износи 3.000 динара.
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