ВОДИЧ ЗА УЧЕНИКЕ

Драга децо и родитељи!
Наша школа обавља делатност основног и средњег музичког образовања међутим, врата МШ „Живорад
Грбић“ отворена су ВАМ са напуњених 5 година, када ВАС, већ годинама, у Музичком забавишту дочекује
наставница Тамара Милосављевић. Ако сте то пропустили, са
а 7 година можете се укључити у рад
Припремног разреда,, у дугогодишњој реализацији наставнице Светлане Ненезић,
Ненезић као и у Музичке радионице
различитих инструмената.
ЗАШТО ТРЕБА ПОСТАТИ УЧЕНИК МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ?
♥ ДА БИ НЕГОВАЛИ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ!
НАСЛЕЂЕ
♥ РАЗВИЈАЛИ МУЗИЧКИ УКУС И КРИТИЧКИ ЗАПАЖАЛИ ДОБРУ
И ЛОШУ МУЗИКУ!
♥ РАЗВИЛИ СМИСАО ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПНО
МУЗИЦИРАЊЕ!
♥ УПОЗНАЛИ СЕ СА ИНСТРУМЕНТИМА, ЊИХОВИМ
МОГУЋНОСТИМА, МУЗИЧКИМ ЖИВОТОМ СРЕДИНЕ И
МУЗИЧКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КОД НАС И У СВЕТУ
СВЕТУ!
♥ ОСПОСОБИЛИ ДА СЕ АМАТЕРСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО
БАВИМО МУЗИКОМ!
Основно музичко образовање почињете са 9 година (на инструментима клавир, хармоника, виолина,
виолончело, гитара, флаута), са 11 година (на инструментима кларинет, труба, саксофон) или, чак са 14 година
(соло певање и српско традиционално певање). За који инструмент ћете се определити, зависи од ВАШИХ
интересовања и резултата на пријемном испиту који се сваке године организујe
организуј у јуну месецу за наредну
школску годину. Више о упису ученика можете видети
ви
на следећем линку http://muzika.edu.rs/index.php/upishttp://muzika.edu.rs/index.php/upis
muzicku-skolu-zivorad-grbic
Када завршите основну музичку школу,
школу или то нисте успели до краја, и размишљате куда даље
даље, ми смо
и даље ту. У подручју рада Култура, уметност и јавно информисање,
информисање, наша Средња музичка школа
верификована је за следеће образовне профиле:
-

Музички
Музички
Музички
Музички

извођач класичне музике (инструменти и соло певање)
извођач џез музике
сарадник теоретичар
тичар
сарадник етномузиколог
Избор је на ВАМА, а складу са личним
афинитетима, жељама, постигнућима, циљевима за наставак образовања на
високообразовним установама и потребама тржишта.
Све о упису у СМШ „Живорад Грбић“ можете сазнати на линку:
http://muzika.edu.rs/index.php/upis/416
http://muzika.edu.rs/index.php/upis/416-upis-u-srednju
srednju-muzicku-skolu

На путу кроз музичко образовање, живот музичке школе и музичке уметности, водиће ВАС сви
запослени у школи, а најпре ВАШЕ ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ / НАСТАВНИЦИ ИНСТРУМЕНТА. На
располагању су ВАМ и остали наставници, као:
-

Директор школе,

-

Помоћник директора,

-

Секретар,

-

Педагог,

-

Шеф рачуноводства и административни радник,

-

Помоћне раднице,

-

Домар школе,

-

Остали ученици школе....

Можете нам се обратити за све што ВАС интересује!
Распоред просторија у којима радимо и наше радно време, истакнуто је у холу школе, а налази се и на
сајту школе у Годишњем плану рада за сваку школску годину http://www.muzika.edu.rs/index.php/pravni-aktikole/548-godisnji-plan-rada-skole.

ДОЂИТЕ, ЧЕКАМО ВАС!

