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УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 
 

 Музичка школа ради као основна музичка школа за ученике од 6 до 14 година и у 

својој структури има забавиште, I и II припремни разред, I, II, III и IV разред за дувачке 

инструменте (фагот, кларинет, труба, тромбон, хорна, обоа, саксофон), за удараљке и 

контрабас, као и за соло певање и српско и мађарско традиционално певање; I, II, III, IV, V 

и VI шестогодишње образовање за инструменте: клавир, хармоника, флаута, виолина, 

виола, виолончело, тамбура, гитара.  

Музичка школа - Суботица је једина музичка школа у општини Суботица и нема 

истурених одељења у приградским местима. Средња музичка школа има дугу традицију 

152 година од оснивања и једна је од најстаријих средњих школа у Србији. У средњу 

музичку школу уписују се ученици из целе Војводине, а посебно Бачке и Баната пошто 

смо једина музичка школа која на средњем нивоу школујеученике и на мађарском 

наставном језику. 

 Музичка школа по својој специфичности главни је организатор и реализатор 

музичких, културних догађаја и има тесну сарадњу са локалном самоуправом, са 

културним центрима општине: Градски музеј, Савремена галерија, Коло српских сестара, 

Удружење мађарских просветних радника северне Бачке, Културно-уметничка друштва, 

Црвени крст, Завод за заштиту здравља, Градска библиотека, Геронтолошки центар, 

Канцеларија за младе, Еxспецто, балетским школама, Школски диспанзер и Развојно 

саветовалиште за младе, средње школе и  факултети, и учествује у сваком важном 

догађају и свечаности пригодним музичким програмом.  

 Наша школа као расадник музичких уметника активно,  учествује у свим 

догађањима које организује општина Суботица, културне и јавне установе, удружења. 

Тако да смо и ове године учествовали и на Дану Града, Ноћи музеја, Јаззику, Сороптимист 

клуб, Етнофесту, Интеретно, Wинтерфест, Бербанским данима, Међународном фестивалу 

позоришта за децу. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У 

МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ СУБОТИЦА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 

ГОДИНИ 
 

У току школске године, наша школа је аплицирала на многе пројекте, како за оне 

које финансира град Суботица, тако и на пројекте који се тичу Покрајине и Републике, те 

пројекте из европских фондова. У току школске године, наша школа је аплицирала на 

многе пројекте, како за оне које финансира град Суботица, тако и на пројекте који се тичу 
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Покрајине и Републике, те пројекте из европских фондова. У школској 2020/2021. години 

реализовано је више пројеката:  

1. Снимање два изузетно успешна промотивна спота за одсек соло певања и 

гудачког одсека. У изради је промотивни спот за одсек оргуље.  

2. МНТ је донирао школи сто за стони тенис.  

3. од МНТ-а пројектом у области образовања, добили смо један лап топ.  

4. На пројекту Фондације “Бехтлен Габор”, добили смо новчана средства којим 

смо обезбедили куповину једног звучника и дигиталне миксете.  

5. Ове школске године смо међу првим музичким школама у Србији увели 

електронски дневник. Координатори су били Нина Милосављевић и 

Константин Стефановић.  

6. Наша школа је обухваћена у пројекту „ЕУ подршка ромским ученицима за 

наставак средњошколског образовања“, ментор Нина Милосављевић 

7. Студијско путовање – „Путевима Мокрањца“ намењено свим ученицима 

СМШ. Срдства су добијена од стране Покрајинског секретаријата за 

образовање. Пројекат води Нина Милосављевић. Пројекат ће бити 

реализован у складу са епидемиолошком ситуацијом.  

 

Школске 2020/2021. године обављени су следећи послови одржавања:  

● моловање ходника и санирање влаге, фарбање дрвенарије код порте 

● поправка радијатора – замена вентила у фискултурној сали 

● поправка гудачких инструмената: виолине, виолончела, контрабаси,  

Школске 2020/2021. године набавили смо: 

● 4 флауте, 8 тромбона, 3 трубе и 1 хармонику, клавирске столице 11 комада, нотних 

сталака 20 комада, 

● Уређај за дезинфекцију код порте 

● Униформе за одсек традиционалног певања 

● Налепница за стакло код рачуноводства 

● Пројектна документација за уређење првог спрата 

● Радну униформу за помоћно особље 

● Нови штампач у библиотеци 

● уграђена је нова клима у канцеларији рачуноводства  
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ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 

ШК. 2020/21. 
 

 

 

1. ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

НАСТАВНИКА 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

2 приправника полагала испит 

за лиценцу, 2 наставника 

добила позив који није 

реализован због ковида 19 

педагог,директор, 

председници стручних већа 

школска 2020/21 

реализоване активности 

стручног усавршавања 

-семинар Бр. 144 К4 П4  

„ Са стресом је лако ако знаш 

како “  

Активности предвиђене за 

стручно усавршавање у оквиру 

Пиано феста,Пианисима   нису 

реализоване због епидемије 

вируса ковид 19.  

Стручна служба, директор 

 

(30 наставника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09. 2020.Предавачи су биле 

Бранка Граховац из Кикинде и 

Бранка Бешлић психолог 

 

 

 

 

 

-предавање о Опште народној 

одбрани и самозаштити о 

могућностима школовања на 

војним академијама 

Мајор Толић Ивица 

 

12. март 2020. 

 

2. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ И УЧЕНИКА – 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  151 ГОД. ПОСТОЈАЊА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКОГ 

МУЗИЦИРАЊА 

Тим за обележавање Дана 

школе 

16.10.2020. концертна сала 

школе 
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-  Концерт поводом 152 

годишњице рада  школе. 

Наступали су наши  ђаци 

солисти .Гости су изостали због 

епидемиолошке ситуације 

-  Концерт професора поводом 

дана просветних радника 

професори наше школе су 

припремили концет за 

љубитеље музике. 

 

-  Вече Камерне Музике 

наступале су најбоље камерне 

групе ученика наше школе   

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 11. 2020. У концертној сали 

школе 

 

 

.  

 

 

09. 02.2021. -Велика Већница 

Градске куће. 

 

 

Презентација средње школе за 

ученике 5. и 6. разреда ниже 

музичке школе као и за њихове 

родитеље. Овом приликом су 

директорица Драгана Николић 

и председник стручног већа 

Теоретског одсека СМШ 

приказали помоћу ПП 

презентације све одсеке и 

могућности у средњој школи 

Директорица и председник 

стручног већа ТО одсека 

11. марта у концертној сали 

наше школе 

Приказивање инструмената- 

Отворена врата , за децу која су 

заинтересована за упис у 

Музичку школу  

Председници стручних већа 25. 04. 2021. 

29. 05.2021. 

 

3. НЕГОВАЊЕ МЕЂУЉУДСКИХ ОДНОСА 

-  

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учлањени ученици и 

наставници у Градску 

Директор, педагог септембар 2019.  
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библиотеку 

спортски дан 1 у првом 

полугодишту  

наставници физичког 

васпитања 

септембар 2019.  

 

4. НАБАВКА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И УРЕЂЕЊЕ ОКОЛИНЕ 

 

AКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

4 флауте, 8 тромбона, 3 трубе, 1 

хармоника 

Директор, председници 

стручних већа 

Пројекат 2 полугодиште 

2020/21 

Клавирске столице 11 ком Одсек за клавир , директор 2021. 

20 ком нотних сталака  Фебруар 2021. 

Уређај за дезинфекцију код 

порте 

директор септембар 2020.  

набавка уџбеника за солфеђо и 

потрошног материјала(жице, 

гудала, поправка инструмената) 

 

библиотекар, председници 

стручних већа 

октобар 2020. 

-штампач за библиотеку. директор правник,  пројекат 

Униформе за одсек 

традиционално певање 

Одсек за традиционално 

певање 

Октобар 2020.  
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

 

Ученици и запослени су од самог почетка пандемије, која траје скоро две године, 

радили вредно и трудили се колико је то било могуће. Oд септембра месеца, наша школа 

је радила по комбинованом моделу. Настава се комплетно реализовала у школи осим за 

ученике који су се пријавили  да ће слушати наставу на даљину. Од укупног броја 

ученика, 10% је похађала наставу на даљину. По пупутству Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја, часови су скраћени на 30 минута. Водили смо евиденцију о броју 

заражених. И поред наведених околности, живот у школи је функционисала, настава се 

одвијала без застоја и имали смо ученике који су ишли на такмичења и освајали награде. 

Током школске 2020/2021 године због пандемије корона вируса рад школе је била 

организована на следећи начин:  

 

● Основна музчка школа 

По плану и програму у  првом циклус часови трају 30 минута, а у другом циклусу 

45 минута. Ученици из оба циклуса су похађали наставу у блоку од сат времена (два часа) 

у школи, а у току недеље наставници другог циклуса су имали још један онлајн час са 

ученицима, као врсту провере урађеног градива са часа који су претходно имали у школи. 

Изузетак су били ученици са одсека за традиционално певање који по плану имају један 

час певања, а други час групног певања у току једне недеље. Они су имали један час 

индивидуалне наставе од 30 минута у школи и један час групног певања од 30 минута, 

такође у школи. 

Ученици који су наставу похађали онлине, имали су часове у време када је 

наставник у школи. Наставник је водио рачуна о смени основне (или средње школе – 

соло или традиционални певачи) школе коју ученик похађа. 

 

● Средња музичка школа 

По плану и програму главни предмет – инструмент, певање, ТО – солфеђо имају по 

3 часа недељно по 45 минута. Школске 2020/2021. године часови су били скраћени на 30 

минута. Ученици су наставу похађали у блоку од сат времена, а трећи час се одржавао са 

корепетитором, такође 30 минута. Трећи час ТО солфеђа се одржао други дан одређен у 

распореду часова. Настава се одвијала у школи, осим у случајевима када ученик из 

оправданих разлога није могао доћи у школу. Тада се настава организовала онлине у 

време када је наставник у школи. 

 

● Групна настава 

Основна и средња музичка школа: 

Часови Солфеђа који по плану и програму трају 45 минута, били су скраћени на 30 

минута и одржавали се у блоку од сат времена у школи. Ученици који су се из 
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оправданих разлога определили за онлине наставу, укључивали су се на час када је 

наставник био у школи, без обзира у коју групу солфеђа су били распоређени. Важно је 

било да прате наставу за свој разред. 

 

Часови хора и оркестра по плану и програму трају 45 минута, два пута недељно. 

Часови су били скраћени на 30 минута и држали су их у блоку од сат времена (два часа). 

Групе веће од 15 ученика су били подељени у групе по гласовима или по инструментима.  

 

Часови камерне музике, у зависности који разред похађа ученик, су се одржавали у 

школи. 

 

Часови читања с листа су били организовани тако да ако предаје наставник главног 

предмета, одржавали су га у наставку часа главног инструмента – певања, а ако предаје 

други наставник, договарали су се око термина, а час је трајао 15 минута (ако је сам 

ученик) или 30 минута (ако је на часу више ученика). 

 

Часови корепетиције у основној школи у другом циклусу су трајали пола сата или у 

договору са наставником и краће, а у средњој школи пола сата у школи. Уколико се 

ученик определио за онлине наставу, наставник корепетиције добијао је ноте од 

предметног наставника и снимао пратње на месечном нивоу у различитим темпима. 

Снимке је прослеђивао ученику, а све у договору са наставником инструмента. 

 

Упоредни клавир ОМШ и СМШ су такође били скраћени на пола сата и одржавали 

су се једном недељно у школи, осим ученика који су наставу похађали онлине. Са њима 

се одвијала настава када је наставник у школи. Прилагођавали су се распореди. 
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ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 

 

 Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада са седиштем на 

територији АП Војводине које је донео Покрајински секретаријат за образовање, управу и 

националне заједнице школска година је почела 01.09.2020. године а завршена је, како је 

предвиђено, 21.06.2021. године.  

- У ОМШ настава се од 1 – 5  разреда одвија у 36 петодневних наставних недеља, односно 

180 наставних дана, док се у завршним разредима ОМШ настава одвија у 34 петодневне 

наставне недеље тј. 170 наставних дана. 

- У СМШ настава се одвија у 37 петодневних наставних недеља тј. 185 наставних дана, а у 

завршним разредима СМШ настава се одвија у 34 петодневне наставне недеље тј. 170 

наставних дана.  

- Први квартал има 40, други 41, трећи 52 и четврти 52 наставна дана за 1, 2, 3 разред 

СМШ, а 38 за завршни разред СМШ. У  ОМШ први квартал има 40, други 40, трећи 51 и 

четврти 49 наставних дана за ученике од 1-5 разреда шестогодишњег и 1-3 

четворогодишњег школовања ОМШ. Ученици завршних разреда у четвртом кварталу 

имају 39 наставна дана.  

- Прво полугодиште школске 2020/21. за СМШ и ОМШ почиње у уторак 1.09.2020. а 

завршава се у 23.12.2020. и има 81 наставни дан. Међутим, настава у школи је 

обустављена 31.11.2020. и прешло се на онлине наставу због епидемиолошке ситуације. 

На  зимски распуст ученици су отишли 18.12.2020. Распуст је трајао до 18. јануара 2021  

 

Друго полугодиште за СМШ  и ОМШ започело је 18.01.2021. одлуком 

Министарства просвете Р Србије, а  завршило се 21. јуна 2021., за ученике од 1-3 разреда 

СМШ, а 31. маја за ученике завршног разреда СМШ и има 89 наставних дана.  

 

 У периоду од 8. марта – 03. маја 2021. одлуком Министарства просвете и 

технолошког развоја Р Србије у свим школама Србије обустављена је настава због 

епидемије грипа која је проглашена у целој земљи.Цела школа прешла је на онлине 

наставу за коју смо као школа и наставници већ били припремљени . Настава у школи 

наставила се после првомајских празника и ОМШ од 9. маја и СМШ од 3. маја. Годишњи, 

матурски испити одржани су по предвиђеном плану и  распореду. 
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РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

 
Током школске 2020/21 године, школа је радила по следећем распореду: 

 Ученици ОМШ долазе по распореду супротном од онога који имају у својим 

основним школама. Увек је за један разред одређен термин и у преподневној и у 

послеподневној смени ,а често постоје и две групе ученика истог разреда код истог 

наставника за групну наставу. Индивидуални распореди за инструмент праве се у 

зависности од обавеза ученика и по могућству од часова солфеђа и теорије музике. Циљ је 

да ученици што мање времена проведу у путовању до школе, тако да се свугде где је то 

могуће ученицима повезују часови индивидуалне наставе са солфеђом. Како се мењају 

потребе ученика тако се и распоред наших активности прилагођава њима. Разлог за то је 

да се ученици лакше прилагоде и новим додатним обавезама, другим ваннаставним 

активностима, а и обавезним школским обавезама. Часови хора и оркестара заказивани су 

у вечерњим часовима како би сви ученици могли да присуствују. У шк. 2020/21. на нашу 

поновљену молбу, Актив директора се и ове школске године сложио да се у свим 

основним школама у општини Суботица смене мењају месечно. За нашу организацију и 

ефикасност, врло је значајно сазнање када и како школе мењају смене. Та пракса која је 

уведена пре три школске године када се директори договоре којим датумима се тачно 

мења смена, нам је изузетно значајна за формирање распореда наставника у 

индивидуалној настави. Иако се нису све школе придржавале договора ипак је некаквог 

побољшања било. Та пракса договарања је настављена и ове школске године и требало би 

да још боље функционише. 
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РАСПОРЕД ПРОМЕНЕ СМЕНА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У СУБОТИЦИ У 

ШК. 2020/21.ГОД 

 

Због прекидања наставе у школи и преласка наставе на ОНЛИНЕ  због 

епидемиолошке ситуације са ковидом 19 два пута у току школске године;  30.11.2020 до  

краја зимског распуста 18. јануара 2021. и од 8. марта 2021. до 3. маја за СМШ , а 9. маја за 

ОМШ, распоред промене смена није функционисао. Све школе сналазиле су се како су 

могле. Наставници наше школе прилагођавале су се ученицима и њиховим обавезама у 

матичним школама. Часови су целе школске године били скраћени на 30 минута. У 

условима редовне наставе у школи настава у СМШ је подељана у две смене. Биолошки, 

ученици адолесцентног доба, успешније функционишу у току преподнева тј. најбоље у 

периоду од 10,00 до 18,оо часова, тако да је ради потребе да сви ученици имају исте 

услове, неопходна што чешћа промена смена, а најмање 2 пута у току школске године. 

Ученици музичке школе имају специфичну организацију радног дана, када у току или 

преподнева или у току послеподнева имају организовану групну наставу, а у другом делу 

дана имају индивидуалне часове са појединим професорима. Зависно од одсека који 

похађају ученици и од разреда који похађају, у млађим разредима то је мање предмета, а у 

старијим, II и IV, то је више предмета.  

 

 Ученици I разреда су осетљивија категорија ученика којој је потребно додатно да 

се прилагоди условима нове средине и организацији рада школе. Такође је значајно да у 

периоду прилагођавања имају свакодневно прилику да се срећу у већем обиму времена са 

родитељима који углавном раде преподне. И ове шк. 2020/21. та законитост је 

испоштована на начин да I и III разреди у I полугодишту групну наставу похађају 

преподне, а II и IV послеподне. 

У онлине режиму  о распореду и начину одржавања наставе у ОМШ, наставници се 

договарају са ученицима. Наставници су паралелно са групама које су формирали са 

ученицима, формирали су и групе са родитељима, а све у циљу што бољег функционисања 

наставе на даљину, јер и они морају бити обавештени о свим активностима које 

предузимамо. 

Евиденција о одржаним часовима и о оцењивању,наставницима је била омогућена 

јер је школа од шк 2020/21 прешла на коришћење ес-дневника. Закључивање оцена 

спроведено је на основу оцена које су наставници  давали ученицима у току  он лине 

наставе и оцена које су већ постојале у дневнику. Праћење напредовања наставници су 

спроводили у зависности  од облика рада наставе(индивидуална настава- задато 

преслушати или преко снимака које су родитељи слали, или преко укључивања уживо; 

групна настава-преко тестова и писмених вежби које су наставници повремено или 

континуирано слали ученицима као домаће задатке са ограниченим временом за одговоре 

или преко испитивања уживо.  
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Часови хора, оркестра, камерне музике и читања с листа  одрђавали су се онлине у 

периодима онлине наставе а уживо кад смо већ били у школи.   

За време онлине наставе,  наставници су били  у обавези  да припремају 

електронске материјале које су слали ученицима. Упоредо су користили разне платформе: 

ГУГЛ учионице, скајп , месинџер.   

Ново настала ситуација са вирусом ковид 19, ненадано и непланирано цео колектив 

школе,  ученике и родитеље,  ставила је у ситуацију за коју се  нисмо припремали. Али као 

што то обично бива, непланиране и стресне ситуације из сваког човека изнедре  

неочекивана, креативна и сјајна решења о томе како да се у тој ситуацији снађе.Те су и 

наставници показали самоиницијативу која је за само три дана  мобилисала многе  

скривене способности.То је само доказ да из сваке , па и из овако драматичне ситуације 

можемо сви да изађемо јачи.  
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

На основу предлога тема одељенске старешине су обрађивали теме за које су 

сматрали да постоји интерес ученика и које су ученици сами иницирали. Обухваћене су 

теме у циљу реализације васпитних задатака као и остала подручја рада заједнице 

ученика, професионална оријентација, хуманизација односа међу половима, унапређење 

животне средине, радне навике и технике учења, заштита и унапређење здравља са 

посебним акцентом на болести зависности. 

 

 Дана 1. фебруара 2021. реализовали смо предавање о опште народној одбрани и 

самозаштити, као и о могућностима школовања у војним школама. Предавање је одржао  

мајор Толић Ивица који је презентовао активности Војске Србије и говорио о 

опремељености војске и претњама и спремности становништа да се од тих претњи 

одбрани на адекватан начин.  

 

 У току школске године имали смо и спортску суботу, једна у првом, а друга која је 

требала бити у другом полугодишту није одржана због ванредног стања. Тим за спортске 

активности организовао је ученике и наставнике на следећим спортовима: стони тенис, 

шах, одбојка и багминтон. Атмосфера и задовољство и ученика и наставника показало нам 

је да интерес и свест о потреби спортских активности ипак постоји, а затварање које је 

уследило од увођења ванредног стања показало је сву сврху и потребу и значај физичких 

активности које су нам у време ванредног стања изузетно недостајале. 

 

 Школа је групно учланила ученике I разреда и нове наставнике у Градску 

библиотеку на годину дана плаћене чланарине. Разредне старешине 1 разреда обишле су 

заједно са својим одељењима позајмно одељење Градске библиотеке и читаонице. 

Сматрамо да је интерес ученика да читају и да имају могућност да набаве књиге и за 

потребе наставе а и за потребе доколице. Акцију настављамо и даље с тим да Школа 

наставља уплате чланарине у Градској библиотеци оним ученицима и наставницима који 

су упротеклој години користили услуге библиотеке. 

Редовне активности Црвеног крста, Адолесцентног саветовалишта, фондациеј Експекто, 

саветовалишта за младе планиране за 2 полугодиште изостале су због ванредног стања и 

он лине наставе.  

У сарадњи са Школским диспанзером и патронажном службом реализовали смо 

предавања из здравственог васпитања. Патронажна сестра обишла је све разреде и 

одржала предавања на следеће теме: 

● 07.05. 2021. 

1б, 2б - Ризично понашање – како сачувати здравље - предавање и радионица 

3б, 4б - Репродуктивно здравље - предавање и радионица 
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● 11.05.2021. 

1а, 2а - Ризично понашање – како сачувати здравље - предавање и радионица 

3а, 4а - Репродуктивно здравље - предавање и радионица 

Стручна служба је у периоду обуставе наставе разумевајући деликатност ситуације 

коју нам је наметнуо вирус, нужности остајања у оквирима свога дома, немогућности 

директне комуникације, усамљености и страха од новонастале ситуације, покушала својим  

повременим обраћањима, ученицима, родитељима и наставницима, да пружи подршку, 

умири, охрабри, да смисао и помогне да се дата ситуација превазиђе без стреса и 

негативних последица изолације.  

Изостала је активност Полицијске управе, предавање о безбедности у саобраћају за 

ученике завршних разреда поводом прослава матурских вечери. Како је ковид потпуно 

укинуо или потпуно прекомпоновао активности које се спроводе по плану и програму и 

све те активности су изостале. 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 
 

У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ ЗАВРШИО ЈЕ СЛЕДЕЋИ БРОЈ УЧЕНИКА НА 

СЛЕДЕЋИМ ОДСЕЦИМА  

 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 
 

Оновна пр.II I II III IV V VI Укупно 

 24 21 13 18 25 20 13 134 

 

Средња  I II III IV Укупно 

 - 3 1 - 4 

 

 

ОДСЕК ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 
 

Основна Флауте Трубе Kларинет Хорна Oбоа Фaгот Саксофон Tромбон Укупно 

IIпр 3 - 3 - - - 1 1 8 

I 6 1 3 1 - - 1 - 26 

II 5 1 10 2 2 1 2 - 16 

III 6 - - - - - 1 - 14 

IV 5 - - -- - - 2 - 12 

V 6 - - - - - - - 6 

Vi - - - - - - -  - 

Укупно 31 2 16 3 2 1 7 1 62 

 

Средња Флауте Трубе Кларинет Фагот Обоа Саксофон Тромбон Хорна Укупно 

I - - 2 - - 1 - - 3 

II 1 - - - - 2 - - 3 

III - 1 1 - 1 - 1 - 4 

IV 2 1 - - - 1 - 1 5 

Укупно 3 2 3 - 1 4 1 1 15 
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OДСЕК СОЛО ПЕВАЊЕ 
 

Основна I II  Укупно 

 5 4 2 11 

 

СМШ  I II III IV Укупно 

 - 3 1 - 4 

 

ОДСЕК ЗА ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ 
 

ОМШ I II  Укупно 

 5 6 1 12 

 

ОДСЕК ЗА ТРАДИЦИОНАЛНУ МУЗИКУ 
 

СМШ  I II III IV Укупно 

 3 3 - - 6 

 

ОДСЕК ХАРМОНИКЕ 
 

ОМШ ПР.II I II III IV V VI Укупн

о 

 4 4 10 4 8 2 2 34 

 

СМШ I II III IV Укупн

о 

 - 2 1 2 5 

 

ОДСЕК ТРЗАЧА 
 

 

ОМШ II пр I II III IV V VI Укупн

о 

гитара 9 14 18 7 7 8 4 67 

taмбур

a 

4 7 3 5 10 5 9 43 
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СМШ I II III IV Укупнo 

гитара - 1 1 - 2 

taмбурa - 2 3 2 7 

 

ОДСЕК УДАРАЉКЕ 
 

ОМШ пр. II I II III IV Укупно 

 - 1 4 2 2 9 

 

 

СМШ I II III IV Укупно 

 - - 1 - 1 

 

 

ОДСЕК ГУДАЧА 
 

ОМШ виолина виола виолончел

о 

контраба

с 

укупно 

II пр 10 - 3 1 14 

I 17 - 5 - 22 

II 11 - 5 3 19 

III 6 - 3 2 11 

IV 5 1 2 2 9 

V 4 - 3 - 7 

VI 5 - 5 - 10 

укупно 58 1 26 8 93 

 

 

СМШ виолина виола виолончел

о 

контраба

с 

укупно 

I 4 - 2 - 6 

II 2 - 1 - 3 

III 3 - - - 3 

IV 3 - - - 3 

укупно 12 - 3 - 15 
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ОДСЕК ЏЕЗ     
 

СМШ I II III IV Укупно 

Џез певање 2 - 2 2 6 

Џез клавир - - 1 - 1 

Џез гитара - - 2 - 2 

Џез 

удараљке 

1 2 - - 3 

укупно 3 2 5 2 12 

 

 

КУМУЛАТИВНИ ПРИКАЗ            

 

OСНОВНА ШКОЛА 

 

ИНСТРУМЕНТ ПР. 1 ПР. 2 1. раз 2.раз 3.раз 4.раз 5.раз 6.раз УК 

КЛАВИР 1 23 21 13 18 25 20 13 134 

ХАРМОНИКА  4 4 10 4 8 2 2 34 

ВИОЛИНА  10 17 11 6 5 4 5 58 

ВИОЛА  - - - - 1 - - 1 

ВИОЛОНЧЕЛО  3 5 5 3 2 3 5 26 

КОНТРАБАС  1 - 3 2 2 - - 8 

ГИТАРА  9 14 18 7 7 8 4 67 

TАМБУРА  4 7 3 5 10 5 9 43 

СОЛО ПЕВАЊЕ  - 5 4 2 - - - 11 

ТРАДИЦИОНАЛНО 

ПЕВАЊЕ 

  5 6 1 - - - 12 

ФЛАУТА  3 6 5 6 5 6 - 31 

ОБОА  - - 2 - - - - 2 

КЛАРИНЕТ  3 3 10 - - - - 16 

TРУБА   1 1 - - - - 2 

САКСОФОН  1 1 2 1 2 - - 7 

ХОРНА  - 1 2 - - - - 3 

TРОМБОН  1 - - - - - - 1 

ФАГОТ  - - 1 - - - - 1 

УДАРАЉКЕ  - 1 4 2 2 - - 9 

I ПРИПРЕМНИ 73         

УКУПНО 74 62 91 37 57 69 48 38 476 
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СРЕДЊА ШКОЛА 

 

ИНСТРУМЕНТ 1. раз 2. раз 3. раз 4. раз УК 

КЛАВИР - 3 1 - 4 

ХАРМОНИКА - 2 1 2 5 

ВИОЛИНА 4 2 3 3 12 

ВИОЛОНЧЕЛО 2 1 - - 3 

КОНТРАБАС - - - - - 

ГИТАРА - 1 1 - 2 

ТАМБУРА - 2 3 2 7 

СОЛО ПЕВАЊЕ - 3 1 - 4 

ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ 3 3 - - 6 

ФЛАУТА 1 - 1 - 2 

ОБОА - - - 1  

УДАРАЉКЕ - - 1 - 1 

КЛАРИНЕТ  - 2 - 1 3 

ТРУБА - 1 - 1 2 

САКСОФОН  - - 2 - 2 

ХОРНА - - - - - 

ТРОМБОН - - - 1 1 

УКУПНО 10 20 14 10 55 

 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ 1. раз 2. раз 3. раз 4. раз УК. 

МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР 

 

3 4 1 6 14 

МУЗ. ИЗВОЂАЧ-КЛАСИЧНА МУЗИКА  

 

10 20 14 10 54 

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ-ТРАДИЦИОНАЛНА 

МУЗИКА  

3 3 - - 6 

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ-ЏЕЗ МУЗИКА 

 

3 2 5 2 12 

УКУПНО 

 

18 25 20 20 88 

 

ПРИПРЕМНИ 

РАЗРЕДИ 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

СРЕДЊА 

ШКОЛА 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 

74 476 79 629 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ИЗБОРНИМ 

ПРЕДМЕТИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ 

 

 Грађанско 

васпитање 

Православни 

катихизис 

Католички 

вјеронаук (хр) 

Католички 

веронаук (ху) 

Укупно 

IA 9 1 2 - 12 

IБ 2 - - 4 6 

УКУП 11 1 2 4 18 

IIA 6 4 4 - 14 

IIБ 2 - - 9 11 

УКУП 8 4 4 9 25 

IIIA 5 4 2 - 11 

IIIБ 2 - - 7 9 

УКУП 7 4 2 7 20 

IVA 5 6 2 - 13 

IVБ - - - 7 7 

УКУП 5 6 2 7 20 

СВЕГA 31 15 10 27 83 

% 37,35 18,07 12,05 32,53 100 

 

На нивоу школе формирано је 6 група из грађанског васпитања, 3 групе из 

православног катихизиса, 2 групе католичког вјеронаука (хр) и 4 групе католичког 

веронаука (ху). 

Број часова планираних за изборни предмет: 

● Верска настава - 315 (9 група) 

● Грађанско васпитање - 210 (6 група) 

 

Ученици који похађају две школе, изборни предмет слушају у матичној школи у 

којој слушају оптшеобразовне предмете. 
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ПРИПРЕМНО – ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИ РАД 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ЧАСОВИМА ДОПУНСКЕ, 

ПРИПРЕМНЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ШКOЛСКУ  2020/21. 

ГОДИНУ 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB УКУП. 

 

Солфеђо 13 - 1 1 - - - - 15 

Енглески језик - 3 - - - - - 4 7 

Француски језик - - 3 - - - - 3 6 

Математика 9 - - - - - - - 9 

Италијански језик - - 3 - - - - - 3 

Социологија - - 2 - - - - - 2 

Хармонија 17 - 2 20 4 3 8 3 57 

Контрапункт - - - - - - - 5 5 

Виолина 1 - - - - 3 - - 4 

Клавир 4 - - - - - - 2 6 

Ударачки инструменти - - - - 3 - - - 3 

Свирање хорских 

партитура 

1 - - - - - - - 1 

Допунска настава одржавана је у свим разредима средње школе. Наставници су у 

обавези да одржавају допунску наставу из предмета из којих је у току шк. године, на 

тромесечјима или на полугодишту било слабих оцена. 

У првим разредима допунска настава је одржана из предмета:  солфеђо, енглески 

језик, математика, хармонија, виолина, клавир и свирање хорских партитура.  

У другим разредима допунска настава је одржана из: солфеђа, француског језика, 

италијанског језика, хармоније и социологије.  

У трећим разредима допунска настава је држана из предмета хармоније, виолине и 

ударачких инструмената.  

У четвртим разредима допунска настава одржана је из предмета: енглески језик, 

француски језик, хармонија, контрапункт и клавир. 
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ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 IA IБ IIA IIБ IIIA IIIБ IVA IVБ УКУПНО 

Солфеђо - - - 6 - - - - 6 

Хармонија 16 - 13 - 14 4 6 - 53 

Хармоника - - 5 - - 2 - - 7 

 

У музичкој  школи велики број часова додатне наставе се одржава у индивидуалној 

настави по потреби, посебно пред такмичења и наступе и гостовања која су веома честа с 

обзиром да смо сваке недеље одржавали ученичке концерте и јавне часове одсека  као и 

интерне часове класа, а то је наставницима одређено решењем о 40 часовној радној 

недељи и налази се у архиви школе.       

Одржани часови евидентирани су електронском дневнику. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  

 
Школа је организовала припремну наставу за ученике који су имали слаб успех из 

појединих предмета на крају школске године и који су упућени на полагање поправног 

испита у августовском испитном року. 

 Ове школске године школа је организовала и уобичајену припремну наставу за 

ученике завршних разреда основне музичке школе на коју је позвала све заинтересоване 

ученике који су планирали да конкуришу у средњу музичку школу.  
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ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ИЗРЕЧЕНЕ У 

СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ШК. 2020/21. 
 

 

Одељење Број 

ученика 

Опомена 

одељ. 

стар. 

Ук.одељ. 

стареш. 

Ук. 

одељ.већа 

Укор 

дир. 

Укор 

наст.већа 

Укупно 

IA 12 1 1 - - - 2 

IБ 6 - - - - - - 

IIA 14 - 2 - - - 2 

IIБ 12 1 1 2 - - 4 

IIIA 11 3 1 - - - 4 

IIIБ 9 2 2 - - - 4 

IVA 13 2 4 - - - 6 

IVБ 7 - 1 1 - - 2 

Укупно 84 9 12 3 - - 24 

 

Укупно на нивоу средње школе изречено је: 

● 9 опомена одељењског старешине 

● 12 укора одељењског старешине; 

● 3 укора одељењског већа;  

 

Укупно 24 васпитних мера. У овој школској години нисмо водили ни један 

васпитно-дисциплински поступак. 

У првим разредима изречена  је 1 опомена и 1 укор одељењског старешине, укупно 

2 васпитнемере. 

У другим разредима изречена је 1 опомена, 3  укора одељењског старешине и 2 

укора одељењског већа, укупно 6 васпитмих мера.  

У трећим разредима изречено је 5 опомена и 3 укора одељењског старешине. 

У четвртим разредима изречене су 2 опомене, 5 укора одељењског старешине и 1 

укор одељењског већа. 
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УСПЕХ И КРЕТАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

ГОДИНИ 
 

На почетку шк. 2020/21. год. уписано је 84 ученика у средњу школу на два наставна 

језика на српском и мађарском наставном језику и на четири одсека; на вокално-

инструменталном, теоријском, етномузиколошком, и  џез одсеку. 

• У први разред уписано је 12 ученика на српском наст. језику, и 6 ученика на мађарском 

наст. језику, значи 18 ученика.  

• У други разред уписано је 14 ученика на С језику и 12ученика на М језику, што значи 26 

ученика. 

• У трећи разред уписано је 11 ученика на С језику и 9 ученика на М језику значи укупно 

20 ученикa. 

• У четврти разред уписано је 13 ученика на С језику и 7 ученика на М језику, значи 20 

ученика.  

 У току шк. године исписало се 3 ученика;  1 ученик1 разреда који je напусти 

школовање већ у септембру због одласка у drugu školu , 1 учениk трећег разреда који је 

прешао у приватну средњу школу  и 1 ученик другог разреда који је у 2 полугодишту 

напустио школу.  

Школска година се завршила по календару, иако се прекидала у два маха и 

прелазило се на онлине; 30 новембра до 18 јануара и од 8. марта до 3. тј 9. маја 2021. 

Ученици су оцењени у школи, а редовно су одржани и годишњи и матурски испити. 

Школску годину завршили смо са 81 учеником. 

На поправни  или разредни испит упућено је 6 ученика: 1 ученица првог   разреда 

из  једног предмета за који смо јој припремили прилагожени програм и коју смо 

предложили за ИОП2 из предмета хармонија,једна ученица другог разреда из  предмета 

солфеђо, и 1 ученик трећег разреда из два предмета, хармоније и историје музике. Један 

ученик четвртог завршног разреда упућен је у јуну на поправни испит из мађарског језика 

који није положио и упућен је на поправни испит у августовском испитном року.Једна 

ученица завршног четвртог разреда у јуну је била неоцењена из једног предмета на који 

није изашла јер је ученица похађала и другу школу, гимназију. 

Матурски испит положило је 17 ученика. Један ученик 4 разреда није приступио 

полагању матурског испита због поправног испита  у августовском испитном року; једна 

ученица која паралелно похађа и другу школу и која није изашла на разредни испиз и 

једна ученица која због обавеза у другој школи није изашла на испит из главног предмета 

виолине.  Иако су биле на снази појачане мере опреза од вируса ковид 19, матурски 

испити су се одржали по плану, уз поштовање еподемиолошких мера и организовање 

мањих група ученика. 

 На крају школске године после поправних испита у августу, од укупно 81 ученика 

разред је позитивно завршило 77 ученика или 97 % од укупно ученика средње школе. 

Поправни испит у августу није положио 1 ученик трећег разреда, те се он упућују на 
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понављање разреда; 1 ученик завршног разреда прелази у ванредни статус и у ванредним 

роковима ће полагати матуру;2 ученице четвртог разреда такође прелазе у ванредни 

статус и полагаће део матурског испита из виолине једна ученица , а друга прво треба да 

положи разредни испит из једног предмета хармоније и тек онда иде на матуру.  

Од 84 ученика, са позитивним успехом завршило је разред 77 ученика или 97 %; од 

тога је 38 ученика,  разред завршило са одличним успехом, или 45 %; 34 ученика је 

завршило разред са врло добрим успехом или 40 %; 6 ученика са добрим успехом или 7,1 

%; са довољним успехом немамо ученике. Један ученик понавља разред или 1,2%. 
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РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У 

АВГУСТОВСKОМ ИСПИТНОМ РОKУ ШK. 2020/21. – СМШ 

И ОМШ 
 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 

20. 08.2021.  Солфеђо  ДЕР МАРТИНА 2Б  

проф ЧИKОШ KРИСТИНА 8,00-9,30 часова   учионица бр. 19 

 

20.08.2021.  Хармонија   ПЕРИШИЋ СТЕФАН 3А;  ФЕЈЕШ ЛЕА 1А 

проф НИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 9,30-11,00 часова  учионица бр. 28 

 

20.08.2021. Историја музике  ПЕРИШИЋ СТЕФАН 3А 

проф СТАНТИЋ МИРОСЛАВ  9,30- 11,00 часова  учионица бр. 27 

 

20.08.2021. Мађарски језик и књижевност  KОЧИШ ТАМАШ 4Б  

проф ВАРГА АТИЛА 8,00- 9,30 часова    учионица П5 

 

 

ИСПИТИ 
  

23.08.2021. СОЛФЕЂО  8,00 часова диктат,   8,30 часова усмени   

1. ДЕР МАРТИНА 2б                             

 

 

 

 

Kомисија:  

1. Чикош Kристина 

2. Бранко Иванковић Р. 

3. Нина Милосављевић     

                                                                                               

23.08.2021. ХАРМОНИЈА      9,00 часова писмени   10,00 часова усмени 

1. ФЕЈЕШ АЛЕKСАНДРИЋ ЛЕА 1А                

2. ПЕРИШИЋ СТЕФАН 3А    

3. ШВАЈЦЕР ЛЕЖАЈИЋ ЛИЗА 4Б  

 

Kомисија: 

1. Нина Милосављевић 

2. Бранко Иванковић Р.    

3. Чикош Kристина

 

24.08.2021. ИСТОРИЈА МУЗИKЕ 8,00 часова  

1. ПЕРИШИЋ СТЕФАН 3А    

 

 

 

Kомисија:  

1. Стантић Мирослав                                                    

2. Стефановић Kонстантин    

3. Милинов Силвиа
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23.08.2021. МАЂАРСKИ ЈЕЗИK  8,00 часова писмени   9,30 часова усмени 

1. KОЧИШ ТАМАШ 4Б                                        

 

 

 

Комисија:  

1. Варга Атила 

2. Ардалић Марта 

3. Мандић Зорица

 

23.08.2021. ЏЕЗ ПЕВАЊЕ   10,00 часова 

1. ВАСИЉЕВИЋ АНЂЕЛА 1А                      

 

 

 

Kомисија: 

1. Дудаш Беата 

2. Варга Иван 

3. Еветовић Горан

 

23.08.2021.  Клавир, клавир упоредни, корепетиција, камерна музика, читање с листа  

9,00 часова

1. ВЕРЕБЕШ ЂЕРЂ 3 ОМШ клавир 

упоредни        

2. СТАНОЈЛОВИЋ СРНА 2 СМШ  

клавир главни предмет ванредни 

ученик                       

Kомисија: 

1. Папилион Јудит 

2. Барлаи Едит 

3. Биро Т. Илдико

 

23.08.2021.  УДАРАЉKЕ ОМШ  9,00 часова

1. АНДРЕЈ ТОМПА 3 ОМШ 

годишњи                              

 

 

 

Kомисија:   

1. Еветовић Горан 

2. Дудаш Беата 

3. Варга Иван

23.08.2021. ГИТАРА ОМШ   9,00 часова

1. ЛИПАИ ДАНИЛО 2 ОМШ                                     

 

 

 

Kомисија: 

1. Срђевић Марко  

2. Остојић Љиља 

3. Балажевић Иштван

 

МАТУРСKИ ИСПИТ 
 

23.08.2021. МАТУРСKИ ИСПИТ  ВИОЛИНА   10,00 часова

1. ТОТ НОЕМИ 4Б                                                                            

 

 

 

Kомисија: 

1. Међери Марија 

2. Сич Давид 

3. Бичкеи Зита
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СПИСАК УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ У ТОКУ 

ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ  СТАНОВАЛИ  У ДОМУ 

УЧЕНИКА 
 

1. ЦВЕТКОВИЋ ИЛИЈА 1А 

2. ЈЕГДИЋ ДУЊА 1А 

3. НАЂ ТОРМА БЛАНКА 1Б 

4. ВАСИЉЕВИЋ АНЂЕЛА 1А 

5. СИМИЋ ЖЕЉАНА 2А 

6. ГАЛЕШЕВ АЊА 3А 

7. КОВАЧ РИРА 3Б 

8. ЛАЗИЋ СТЕФАНА 3А 

9. МАГОШИ ЕМЕШЕ  3Б 

10. ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА 3А  

11. СЕГЕДИНСКИ СТРАХИЊА 3А 

12. ВАШТАГ АНАМАРИЈА 3Б 

13. ЛЕПАР ЕМЕШЕ  4Б 

  



Музичка школа Суботица 
 

Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 

34 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 

Ред. 

Бр. 

Име и презиме Главни 

предмет 

Хармонија Матерњи језик Просек 

1. МОЛНАР АЛИЗ џез певање 5 - 5 5,00 

2. ПРИБАКОВИЋ 

ЖАРКО 

џез певање 5 - 3 4,00 

3. КОПУНОВИЋ 

ИВАНА 

Солфеђо 4 5 5 4,66 

4. ГАБРИЋ АЊА Солфеђо 3 3 4 3,33 

5. ПЕТКОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА 

Солфеђо 5 4 5 4,66 

6. ЛЕПАР ЕМЕШЕ Солфеђо 5 5 5 5,00 

7. ВУЈНОВИЋ 

ОЛИВЕРА 

хармоника 5 - 4 4,50 

8. ЈОВАНОВИЋ 

МИЛОШ 

хармоника 5 - 3 4,00 

9. МОРА КРИСТИНА Оргуље 3 - 4 3,50 

10. ИВАНКОВИЋ 

РАДАК ИВАН 

Тамбура А 

басприм 5 

- 3 4,00 

11. ТЕМУНОВИЋ 

МАГДАЛЕНА 

тамбураА 

басприм 5 

- 4 4,50 

12. БАЧЛИА АЛБЕРТ Џез гитара 5 - 5 5,00 

13. ЈУХАС 

КРИСТИАН 

Виолина 5 - 3 4,00 

14. ЖИВАНОВИЋ 

КАТАРИНА 

Обоа 5 - 5 5,00 

15. ЂУРКОВИЋ 

ОЛИВЕР 

Кларинет 5 - 5 5,00 

16. ЦОЛИЋ МАТЕ Труба 5 - 5 5,00 

17. ЈОВАНОВИЋ 

МИЛАН 

Тромбон 5 - 5 5,00 

Укуп.   4,70 4,25 4,29 4,41 
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РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ  

2020/21 ГОДИНЕ 
 

 

Ime i prezime ime 

takmičenja 

mesto bodovi razred profesor-

mentor 

korepetitor 

Ema Trifković Republičko 

takmičenje 

 iz teorije 

muzike 

II 92 1 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Katarina 

Ivanković 

Radaković 

Republičko 

takmičenje 

 iz teorije 

muzike 

I 98 2 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Danijela Zvekić Republičko 

takmičenje 

 iz teorije 

muzike 

I 97 3 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Kornel Jeras Republičko 

takmičenje 

 iz teorije 

muzike 

I 96 3 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Nyers Bako 

Ramona 

Republičko 

takmičenje 

 iz teorije 

muzike 

I 99 2 SMŠ Kristina Čikoš  

Juhasz Leona Republičko 

takmičenje 

 iz teorije 

muzike 

I 100 VI 

OMŠ 

Nataša 

Kostadinović 

 

Katarina 

Ivanković 

Radaković 

Republičko 

takmičenje 

 iz 

harmonije 

I 95 2 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Danijela Zvekić Republičko 

takmičenje 

 iz 

harmonije 

I 94 3 SMŠ Nina 

Milosavljević 
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Strahinja 

Segedinski 

Republičko 

takmičenje 

 iz 

harmonije 

II 88 3 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Mate Colić Republičko 

takmičenje 

 iz 

harmonije 

III 78 4 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Katarina 

Ţivanović 

Republičko 

takmičenje 

 iz 

harmonije 

II 84 4 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Milan Jovanović Republičko 

takmičenje 

 iz 

harmonije 

II 86 4 SMŠ Nina 

Milosavljević 

 

Filip NaĎ Republičko 

takmičenje 

III 84 2 OMŠ Ljiljana Ostojić  

Dušan Kecman Republičko 

takmičenje 

II 90 2 OMŠ Marko SrĎević  

Klavirski duo - 

Jovana Buha i 

Akacija Arele 

Janković 

Republičko 

takmičenje 

I-1 99 III 

OMŠ 

Emeke Šoti 

Sobonja 

 

Muzičke iskrice- 

Jelena Popović 

Sara Jović 

Republičko 

takmičenje 

I-4 95 IV i V 

OMŠ 

Tara Glončak 

Karapandţić 

Kristina Mate 

 

Iva Molnar Republičko 

takmičenje 

I-2 95,33 VI 

OMŠ 

Mira Temunović Saška 

Pankalujić 

Matija Ivković 

Ivandekić 

Republičko 

takmičenje 

I-4 95 VI 

OMŠ 

Vojislav 

Temunović 

Saška 

Pankalujić 

Marko 

Kujundţić 

Republičko 

takmičenje 

I-3 97 II SMŠ Mira Temunović Saška 

Pankalujić 

Ištvan Sakač Republičko 

takmičenje 

I-2 96 III 

SMŠ 

Sonja Berta Tara Glončak 

Karapandţić 

Strahinja 

Segedinski 

Republičko 

takmičenje 

II-4 90 III 

SMŠ 

Milan Pridraški Saška 

Pankalujić 

Magdalena 

Temunović 

Republičko 

takmičenje 

I-1 100 III 

SMŠ 

Mira Temunović Saška 

Pankalujić 
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Stefana Lazić Republičko 

takmičenje 

II-3 88 III 

SMŠ 

Mira Temunović Saška 

Pankalujić 

Ivan Ivanković 

Radak 

Republičko 

takmičenje 

I-4 96,33 IV 

SMŠ 

Sonja Berta Tara Glončak 

Karapandţić 

Nikola File Festival 

muzičkih i 

baletskih 

škola Srbije 

II 80 III 

OMŠ 

Mihalj Sič Kornelije 

Vizin 

Mate Colić Festival 

muzičkih i 

baletskih 

škola Srbije 

I 96,42 IV 

OMŠ 

Tamara 

Marković 

Kornelije 

Vizin 

Slavoljub Marić Festival 

muzičkih i 

baletskih 

škola Srbije 

I 97,71 VI 

OMŠ 

Miroslav Idić  

Jovana Buha Festival 

muzičkih i 

baletskih 

škola Srbije 

I 97 III 

OMŠ 

Emeke Šoti 

Sobonja 
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НАСТУПИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ 
 

Наступи ученика наше школе у школској 2020/21. били су запажени у:  

 

Образовним институцијама:  

- Поводом Међународног дана музике, ученици наше школе су одржали концерт у 

ОШ Матија Губец у Таванкуту;  

- Поводом обележавања дечије недеље 8. октобра 2020. Године организовали смо 

концерт едукативног карактера за ученике ОШ. Иван Горан Ковачић а током 

недеље у посети су нам била деца из многобројних вртића из Суботица. 

- На свечаним доделама диплома матурантима Економске и Медицинске школе, 

наши ученици су такође дали свој допринос својим наступом у јуну месецу. 

- На првом инклузивном фестивалу „Палићке нотице“ 18. јуна, у организацији 

школе „Жарко Зрењанин“ наступали су ученици првог циклуса омш, гудачки 

оркестар који су припремиле професорице: Међери Марија, Себењи Жужана и 

Бичкеи Зита 

 

 Културним институцијама и другим организацијама:  

- Ученици наше школе традиционално чествују на свим градским 

манифестацијама: Дан града 01. септембар; Међународни фестивал фантазије и 

хорор филма у биоскопу Лифка; Фестивал „Златна фрула Палића“, 

- Поводом Међународног Дана Рома 08. априла наступали су наши ђаци а у 

организацији града Суботица. 

- У СКЦ-у Свети Сава ученици одсека за соло певање одржали су целовечерњи 

концерт као припрему пред такмичење. Концерт је одржан 12. маја. 

- Поводом сведског дана даваоца крви 12. јуна ученици наше школе су узели 

учешће на музичком павиљону на Палићу. 

- Додела награде др Ференц Бодрогвари у великој већници Градсек куће 22. јуна, 

ученици наше школе су такође узела учешће. 

Због епидемиолошке ситуације ове школске госдине смо много мање били 

ангажовани ван школе.  

Фестивалима: „Златна фрула Палића“,“Бербански дани“, „Завичајни дани“, 

„Џезик“, „Сунчана јесен живота“, „Дечија недеља“, Фестивал Дечијег позоришта. 
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ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ 

 
 

Од почетка школске година одржани су следећи концерти уз придржавање свих 

епидемиолошких мера: 

● У склопу пројекта „Камерна музика композитора академика“ у нашој школи су 

12. октобра одржали концерт млади извођачи, докторанти, чланови Српске 

академије наука у Београду изводећи дела савремених српских композитора. 

● 152 Дан школе обележен је 16. октобар 2020. године свечаним концертом у 

Концертној сали школе. Испратили смо, званично, колеге који су отишли у 

пензију: Рауш Иштвана домара и Катицу Вуковић спремачицу. Наступили су 

најбољи ученици наше школе од најмлађег узраста до матураната средње 

музичке школе, а у гостима нам је био Милош Николић, члан градског већа за 

културу, чланови школског одбораи чланови савета родитеља.  

● Одржан је промотивни концерт одсека за оргуље 5. новембра 2020. године у 

Катедрали Терезе Авиљске 

● Концерт професора је био други у низу пројеката школе одржан 09. новембра 

2020. године у концертној сали наше школе. Већ трећи пут га организујемо уочи 

дана просветних радника 08. новембра, коме је и посвећен.  

Наступали су следећи професори: Биро Виола, Чонка Ференц, Сич Михаљ, 

Јелена Требатицки, Николиа Мацура, Мирослав Идић, Јована Недељковић, Тијана 

Стојичић, Сич Давид 

● Новогодишњи концерт Основне музичке школе и Новогодишњи концерт смш 

није одржан јер смо од 01.12.2021. године прешли на онлајн наставу 

 

На скупштини ЗМБШС 16.10.2020.године у Београду, наша колегиница 

Жужана Себењи је примила награду за животно дело. 
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ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМАЗА ШКОЛСКЕ 2020/21. 

ГОДИНЕ 
 

 

 Тим за инклузивно образовање деце са посебним потребама чине: 

1. Алиса Јованић Жаки, школски педагог 

2. Јанка Лекић Ладоцки, школски психолог 

3. Бранко Иванковић радаковић, наставник 

4. Нина Милосављевић, наставник 

Тим за инклузивно образовање деце на иницијативу стручне службе организовао 

и координирао одељењско веће 1.а одељења које похађа ученица код које смо 

приметили потешкоће у савладавању програма, које су евентуално захтевале израду 

ИОП-а.  После разговора са родитељима за ученицу је израђен педагошки и 

психолошки профил у новембру 2020. На одељењском већу наставници су се изјаснили 

да је њихова процена да је ученица у стању да савлада минимум програма свих 

предмета , осим предмета Хармоније за чије савладавање је поред  музичког и 

теоријског предзнања, неопходно и логичко мишљење, повезивање сложенијих 

структура мишљења и примена концепта апстрактног мишљења. За њу је  шк 2020/21 у 

сарадњи са стручниом службом, родитељима и наставницом хармоније израђен 

индивидуализовани програм за савладавање предмета хармонија. Међутим  ученица је 

ипак упућена на полагање  поправног испита, који је успешно положила са прелазном 

оценомМеђутим пошто су потешкоће евидентне у разговору са родитељима дошли смо 

до закључка да је за ученицу потребно израдити ИОП2, а за то је потребно решење 

интересорне комисије на коју родитељи треба да однесу документацију и захтев који је 

стручна служба припремила.. 

Школску годину 2021/22. започели смо са наставком праћења напредовања у 

очекивању решења којим би ученица наставила да прати предмет хармонија по ИОП“ 

Ученица 3 разреда која такође решењем интерресорне комисије похађа  наставу 

хармоније по ИОП2 успешно је савладала основе програма који је за њу припремљен за 

3 разред, тако да је ученица шк 2020/21 завршила са позитивним резултатом. 
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EКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ У 

ШКOЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 
 

Због релативно малог броја ученика у средњој школи немогуће је и 

нерационално да се екскурзије организују по разредима. Обичај је да се у нашој школи 

организују периодично екскурзије тако да свака генерација успе да отпутује на једну од 

њих независно да ли су ученици I, II, III или IV разреда.  

Екскурзије треба да задовоље критеријум, да се обилазе за музичку струку 

значајне дестинације на којима могу ученици да прошире своја сазнања из предмета 

историје музике, познавања музичких инструмената, из историје културе и 

цивилизације, културна и историјски значајна места и државе, природне лепоте и 

културно значајне грађевине, концерти и уметнички перформанси и значајни културни 

догађаји. 

Екскурзија, тј стручна посета „Путевима Мокрањца у Неготин која нам је 

одобрена преко конкурса Министарства просвете и која је требала бити реализована у 

јесен 2020, а после је померена на пролеће 2021, ипак није реализована због 

епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом ковид 19. 

Из истих разлога није се реализовала нити једна посета СНП у који смо 

традиционално водили ученике на оперске и драмске представе, а ни посета Сајму 

књига у Београд, као и учешће ученика и наставника на Фрушкогорском 

маратону.Наставничка екскурзија која је била планирана такође није реализована.  

Заједнички концерти који су били плод вишегодишње сарадње са школом у 

Ђеру, Мађарска, они код нас у септембру, ами код њих у априлу такоже се није могла 

реализовати због епидемије вирусом ковид 19.  
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛСКОЈ 

2020/21. ГОДИНИ 
 

У протеклој шк. 2020/21. години за наставнике је у школи организовано стручно 

усавршавањеакредитованог семинара кат. бр. 144 К4 П4 „Са стресом је лако ако знаш 

како“. Семинар су похађала 30 наставника групне и индивидуалне наставе Основне и 

Средње музичке школе. Семинар је одржан 19.09.2020. и донео је наставницима 8 сати 

акредитованих бодова. Предавачи су били Бранка Граховац, ПУ “Драгољуб Удицки“ 

Кикинда,  Бранка Бешлић, дипломирани психолог Суботица 

Настава је прешла на онлине режим 30. новембра 2020. до краја распуста 18. 

јануара 2021. године. Поновни прекид наставе у школи био је 8. марта 2021.  због 

епидемиолошке ситуације која није била стабилна. Вратили смо се у школу 3. маја 

2021. Тако да није било услова да се организује још неко стручно усавршавање.  

Активности предвиђене за стручно усавршавање у оквиру Пиано феста, 

Пианистима  нису реализоване због епидемије вируса ковид 19. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАМЕНИKА ДИРЕKТОРА ЗА  

ШKОЛСKУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

У шк. 2020/2021. години на месту помоћника директора са 70%  радног времена 

прилазем извештај рада: 

 учешће у организацији музичких збивања у оквиру школе 

 унос података у програму Доситеј током целе школске године (норме 

наставника, класе, ученици, разреди) 

 унос података за електронски дневник (наставници, ученици, предмети) 

 организовање и обучавање запослених за коришћење електронског дневника 

 унапређење образовно-васпитног рада школе 

 унапређење сарадње између одсека, колега и ученика 

 учешће на састанцима шефова одсека 

 надзор свих релевантних процеса у оквиру школе 

 израда пројеката за сколу финансиране од стране амбасада, невладиних 

организација, -Покрајинског секретаријата, Министарства правде и 

Министарства просвете 

 организација учешћа деце на такмичењима и израда табеларног приказа успеха 

наставника и ученика  

 логистичка припрема пријемног испита у СМШ 

 прикупљање понуда за потребан школски материјал 

 сарадња с музичким школама у земљи и иностранству 

 сарадња са локалним установама (наса радост…) 

 решавање свакодневних проблема у оквиру мојих задужења 

 

 

        Нина Милосављевић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАМЕНИKА ДИРЕKТОРА ЗА  

ШKОЛСKУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

У току школске 2020/2021 г. на месту помоћника директора извршавао сам 

следеће задатке: 

 Водио сам и ажурирао летопис школе. Организовао сам концерте у школи и ван 

ње.  

 У прошлој школској години одржано је 20 јавних часа, 39 јавних часа класе и 20 

ученичких концерта. Други концерти у прошлој школској години који су били 

гостујући коцерти имали смо 6 а наступи наших ученика ван школе 17. 

 16-ог октобра смо имали Дан школе. Организован је концерт где су наступали 

наши ученици са свим одсека. 9-ог новембра је било организовано концерт 

професора у концертној сали наше школе. 7-ог фебруара је одржано Вече 

камерне музике такмичарског карактера.  

 

Резултати гласања публике:  

1. Камерна група: „Таке 4“ 

Мате Цолић – труба  IV СМШ 

Оливер Ђурковић – тенор саксофон IV СМШ 

Антоније Вукосављевић – клавир III СМШ 

Марио Бошњак – бубњеви II СМШ 

A. Lincoln: Softly 

Класа: Сич Давид  

 

2. Камерна група: „Танго – Хабанера”  

Ања Галешев – сопран III СМШ 

Милош Јовановић – хармоника IV СМШ 

Данијела Звекић – клавир IIIСМШ 

K. Weill: Youkali 

Класа: Тамара Марковић 

 

3. Камерни дуо: „Гипсy Феелинг“ 

Јухáсз Крисзтиáн – виолина IV СМШ 

Милош Јовановић – хармоника IV СМШ 

„Музички витамин“ 

Арр.: Јухас Кристиан, Милош Јовановић 

Класа: Мирослав Идић 

 

Ленард Гужвањ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗАМЕНИKА ДИРЕKТОРА ЗА  

ШKОЛСKУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

 

Заједно са својим најближим сарадницима, током школске године, старам  се да 

омогућим што боље услове за несметано одвијање наставе и учења у складу са 

образовним и другим потребама свих ученика, и да одговорим на остале захтеве које 

образовно-васпитни рад подразумева у средњој стручној школи.  

Конкретно, моја задужења подразумевају уредно и правовремено пласирање 

потребних информација за несметано функционисање наставе; сакупљање података, 

прављење распореда (табела); радна промоцији школе.  

Након прикупљања и обраде, дате податке објављујем на web страници школе, 

социјалним мрежама, огласним таблама у школи и непосредно, у разговору са 

родитељима и наставницима. У циљу промоције Музичке школе Суботица, бавила сам 

се израдом различитих плаката, видео материјала и брошуре за упис у музичку школу. 

Сваки успех наших ученика и запослених се бележи и промовишу њихова 

постигнућа и кроз промоцију у медијима и промоцију путем огласних табли у 

школским ходницима, што на учеснике школског живота подстицајно утиче и ствара 

лепше услове за рад. 

У условима пандемије, какве смо имали претходне школске године, важно је да 

ученици и сви чланови колектива живе и бораве у безбедном окружењу и здравим 

условима живота и рада уз поштовање хигијенских стандарда. То смо такође 

обезбедили и кроз едукацију у виду плаката, постера, флајера и линкова који воде до 

потребних и правих информација везаних за превенцију ширења вируса и заштиту 

здравља. За поменуте послове које обављам, неопходно је континуирано стручно 

усавршавање из области пословне информатике, те сам своје компетенције усавршила 

кроз шестонедељну обуку за употребу мајкрософтових алатки.   

 

Мирјана Шкобо  
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА 

 
 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗ-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

У току школске 2020/21. год. педагог је заједно са осталим сарадницима учествовала у 

изради: 

- год. програма рада школе за шк. 2020/21.  

- Извештаја о раду школе за предходну шк. год. 2019/20. (успех ученика, кретање 

ученика у току школске године, васпитно дисциплинске мере, израда извештаја о 

оствареним часовима додатне допунске и припремне наставе, реализација активности 

из развојног плана), 

-израдила Решења о 40 чсовној радној недељи за наставнике школе 

-Припрема годишњег програма рада и месечних планова сопственог рада и праћење 

реализације истог. 

-Припремање плана посете педагога на часовима у школи. 

- учествовала у унапређењу опште организације образовно-васпитног рада школе ради 

проналажења рационалнијих решења  

- за време он лине наставе давала  помоћ и подршку наставницима,прегледала и давала 

сугестије наставницима у вези оперативних недељних планова . 

- организовала и координирала одељењско веће 2б одељења које похађа ученица код 

које смо приметили потешкоће у савладавању програма, које су евентуално захтевале 

израду ИОП-а.   

- израдила педагошки профил ученице и заједно са психологом школе припремила 

документацију потребну за покретање процеса за добијања решења Интересорне 

комисије за ИОП 2 за ученицу  1 разреда ,Александровић Леу. 

- Урадили смо ИОП 1 за Емеше из предмета Хармонија, прилагођени програм док се не 

добије решење Интересорне  

- Координирала рад са наставницом хармоније  око израде прилагођеног ИОП1 

програма за предмет хармонија за ученицу Коломпар Емешеученице II разреда. 

- Пратила спровођење договорених активности око ИОП2 за хармонију. 

-  

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- вршила анализу успеха и изостанака на крају сваког класификационог периода, 

- прегледала педагошку документацију, срављивала сведочанства и матичне књиге 

- присуство на састанцима свих одсека у школи и прибављања предлога, мишљења и 

проблема ради унапређивања наставног процеса и ради израде Школског развојног 

плана 
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III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

- спровела саветодавни рад са наставницима око педагошко-дидактичких елемената 

планирања и програмирања рада, 

- уводила нове наставнике у процес образовања у нашој школи и обавила методичко-

дидактичку припрему за планирање и програмирање рада у одељењима или на 

индивидуалним часовима, 

- помагала наставницима при планирању и програмирању њиховог рада, 

- архивирала индивидуалне планове рада, 

- учествовала у тиму за развојно планирање, за екологију, у тиму за инклузију, у тиму за 

прилагођавање ученика школском животу, у Тиму за самовредновање рада школе, у 

васпитном тиму за средњу и основну школу, 

- пружање  помоћи и подршке наставницима за време он лине наставе од 30 новембра 

2020 до 18 јануара 2021 и од 8. Марта до 3 маја 2021. 

- Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима 

приликом пријема родитеља, родитељских састанака и током наставе на даљину 

- израдила педагошки профил, и осталу документацију за Захтев интерресорној 

комисији за издавање Решења о примени ИОП2  за ученицу 1  разреда СМШу 

инклузији, 

- са Тимом за инклузију и наставницом хармоније помогла у изради ИОП2  програма 

хармоније за 2 разред за Коломпар Емеше и за ученици Леу Александрић 

- заједно са наставницом Хармоније  и Тимом за инклузију анализирала програм 

предмета и пратила остварење истог, 

-  сарађивала са одељ. старешинама у припремању родитељских састанака и предлагању 

тема за ЧОС, 

-  у току шк. године имали смо 2 кандидата наставника који су испунили услов за 

полагање испита за лиценцу: Јелена Требатицки –флаута и Тот Агнеш- наставник 

теоретских музичких предмета,  организовали смо комисију, били на часу и израдила 

извештај 

- у сарадњи са стручним сарадником – психологом обилазила наставу теоријских и 

инструменталних предмета у средњој и основној школи. У току шк године обишла 

часове  наставника: -Биро Виола- математика. Светлана Манојловић – математика, 

Будановић Леонора – психологија,ЈеленаТребатицки- Флаута, Војнић Т Жолт- 

.тромбон, Рустемовић Лејла- солфеђо,Јована Недељковић – традиционално певање-

обавила саветодавне разговоре са наставницима о њиховом раду,  евентуалним 

променама 

- заједно са психологом  изабрала и организовала стручно усавршавање за наставнике 

школе“ Са стресом је лако ако знаш како“19. 09. 2020. 

- евидентирала сате стручног усавршавања на нивоу установе за наставнике, 
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IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

- у првој недељи септембра обишла прве разреде, обавестила их о постојању стручног 

сарадника педагога у школи и разговарала са њима о првим утисцима и о 

прилагођавању, 

- пратила успех и напредовање ученика са посебном пажњом на прве разреде (период 

привикавања, радне навике, социјализација), 

- обавила инструктивне и саветодавне разговоре са 29 ученика, СМШ са некима и више 

пута у циљу превазилажења неуспеха у учењу, емоционалних проблема и 

адолесцентских криза са 12 ученика ОМШ у вези мотивације за наставак школовања у 

Музичкој школи, о условима уписа у средњу школу, о проблемима навикавања на 

наставнике, у решавању конфликата између наставника и ученика, у вези конфликата 

међу децом, у вези проблема око набавке инструмената, у вези могућности похађања 

два смера, у вези усклађивања распореда похађања наставе у средњој школи за ученике 

који похађају две школе, у вези преласка ученика из других средњих школа, у вези 

проналажења наставника за припрему за упис у средњу школу. 

- Учествовала у појачаном васпитном раду за 5  ученика који врше повреду правила 

понашања у школи, или неоправдано изостану са наставе пет часова. 

- Сарадња са одељењским старешинама и наставницима, и прикупљање података о 

ученицима ради праћења развоја и напредовања ученика током наставе на даљину. 

- пружање  помоћи и подршке ученицима за време он лине наставе од 30 11. 2020 до 18. 

Јануара 2021 и од 8. Марта 2021 до 3. Маја 2021 

 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
 

- обавила инструктивни и саветодавни рад са родитељима 22 родитеља ученика који су 

имали проблема у напредовању или понашању и редовном праћењу наставе са некима и 

више пута, 

- сарадња и саветодавни рада са родитељима ученика које имају развојних проблема 

- Саветодавни рад и усмеравање родитеља, чија деца врше повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен појачани васпитни рад. 

 -Сарадња са хранитељским породицама 

- Координација  рада Савета родитеља 

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 
- учествовала у раду актива шефова одсека, 

- учествовала у организацији разредних, годишњих, годишњих и матурских испита за 

ученике и ниже и средње школе, 
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- организовала и координирала распоред и полагање поправних испита у јунском и 

августовском року, 

- учествовала на упису ученика за нову шк годину  

- координирала у избору и организацији стручног усавршавања за наставнике 

семинар“Са стерсом је лако ако знаш како“ 19, септембра 2020 у  трајању од 8  сати. 

Водитељ семинара Бранка Граховац и Бранка Бешлић- психолог. Семинар је одслушало 

30 наставника школе. 

 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

-Учествовање у раду наставничког и одељењских већа,  

- учествовање у раду педагошког Колегијума 

- учешће на састанцима одсека 

- координација Тима за самовредновање, Тима за израду Школског развојног плана 

- учешће у Тиму за прилагођавање ученика школском животу, Тиму за заштиту ученика 

од насиља, занемаривања и злостављања, васпитном тиму за СМШ , васпитном тиму за 

ОМШ, Тиму за развојно планирање, Тиму за инклузивно образовање, Тиму за 

каријерно вођење 

- координирала рад Савета родитеља 

 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
 

- сарађивала са Црвеним крстом и координирала њихове активности са нашим 

ученицима, координирала сакупљачке акције Црвеног крста 

- сарађивала са васпитачем Дома за ученике средњих школа, Лазаревић Тереза у коме је 

било смештено 12 наших ученика од којих је 4 ученика похађало I разред, 2 ученика II 

разред, 5 ученика III разреди1 ученица четвртог разреда. Квартално смо анализирали 

њихов успех и изостанке, 

-Сарадња са другим школама, Адолесцентним саветовалиштем, патронажном службом 

- Сарадња са стручним сарадницима који раде у другим установама, организацијама, 

удружењима од значаја. Учествовање на 2 састанка Актива стручних сарадника Града -

Суботице. 

-Сарадња са Центром за социјални рад Кањижа и Суботица 

-Сарадња са Експектом 

-Сарадња са Војним одсеком и мајорем Толић Ивицом 
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IX   ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

- Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја; 

- учествовала на семинару који је стручна служба организовала за наставнике школе 19. 

09. 2020.  

-Вођење дневника рада  

-Вођење евиденције о саветодавном раду са родитељима односно старатељима ученика. 

-Вођење евиденције о сарадњи са наставницима. 

- Евиденција разговора са ученицима 

-Евиденција извештаја за Лиценцу 

-Вођење евиденције о посети часовима наставника као и инструктивно-саветодавном 

раду; 

-Вођење евиденције за Савет родитеља 

-Вођење евиденције за ученицe у инклузији 

-Припремање за седнице Савета родитеља. 

 

                                                         Јованић Жаки Алиса  

                                                    Педагог 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 
 

Напомена: психолог Јанка Лекић Ладоцки је школске 2020/2021. године радила са 50% 

норме 

Планирање и програмирање образовно - васпитног рада  
Послови психолога везани за планирање и програмирање обављени су током јуна, јула 

и августа месеца. Сви планирани послови су реализовани.  

Психолог је сачинила свој план и програм рада и учествовала је у планирању повећања 

сарадње са ученицима и родитељима, међу запосленима и ученицима и запосленима. 

Праћење и вредновање образовно - васпитног рада 
Осим планирања, током школске године психолог је радила на праћењу реализације 

планираног, као и на пружању подршке колегама који су учествовали у раду Тимова. 

Учествовао је заједно са педагогом школе у праћењу реализације остварености 

постигнућа ученика, анализирао њихов успех и предлагао мере за побољшање њиховог 

рада у сарадњи са родитељима, предметним наставницима и одељењским старешинама.   
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Психолог је пратиo и владање ученика, као што и изрицање васпитних и васпитно-

дисциплинских мера због неоправданих изостанака, насилног понашања или због 

лакших и тежих повреда обавеза ученика. Статистички приказ тих података је био 

приказан квартално на Наставничком већу. Такође, пратио је и учествовао је у 

појачаном васпитном раду са ученицима и анализирао је индентификоване случајеве на 

крају школске године.  

Рад са наставницима 
Рад са наставницима је остварена по питањима успеха и учења ученика, 

оцењивања ученика, мотивације ученика, васпитног рада са одељењем у целини, као и 

по питању електронског дневника. Психолог највише времена је посветио решавању 

актуелних проблема у раду са појединим ученицима или са одељењем у целини. 

Највише контаката остварено је са одељењским старешинама првог и четвртог разреда. 

Психолог је пружао помоћ одељењским старешинама у остваривању сарадње са 

породицама ученика у оквиру индивидуалних разговора.  

У циљу унапређења квалитета наставе током школске године посећени су часови 

више наставника наставника предметне наставе, као и наставника инструмента.  

 

Рад са ученицима 
Процентуално, највише времена је било посвећено раду са ученицима. Они су 

долазили самоиницијативно или по препоруци одељењског старешине, предметног 

наставника или родитеља. У току школске 2020/2021. године није било већих проблема 

у функционисању одељења. 

Ученици су у школској 2020/2021. години, због епидемије COVID 19, наставну 

похађали по скраћеним часовима (30 минута), свакодневно су долазили или по 

комбинованом и онлајн моделу.  

Педагошко-психолошко саветовање је спровођено са ученицима који су имали 

тешкоће у савладавању градива, који су показивали неке од облика неприлагођеног 

понашања или су имали проблеме у прилагођавању у одељењску заједницу. О 

саветодавном раду постоји документација из које се види ближа структура саветодавне 

помоћи и фреквенција рада са ученицима. О саветодавном раду вођен је дневник са 

подацима указане саветодавне помоћи. У раду са ученицима, на адекватан начин 

укључивани су и родитељи ученика, одељењске старешине, директор.  

 

Рад са родитељима, односно старатељима 
Сарадња са родитељима био је везан за саветодавни рад са оним родитељима 

чија деца имају тешкоћа у учењу, понашању. Индивидуални саветодавни рад од стране 

психолога је остварен са 9 родитеља.   
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Рад са директором и стручним сарадницима 
У току школске године састанци са директором су били одржавани недељно у 

циљу планирања подршке наставницима, редовног извештавања директора о квалитету 

наставе, о сарадњи са родитељима и ученицима, планирања дневног реда за одељењска 

већа, израде оперативног плана и извештаја о раду школе. Такође, извршена је и 

анализа посећених часова. 

Директор и ПП служба су заједно израдили квартални план посете часова.   

Размена, планирање и усаглашавање заједничких послова педагога и психолога 

се радило свакодневно. 

 

Рад у стручним органима и тимовима 
Психолог школе је редовно учествовао у раду Одељењских већа и свих тимова у 

којима је члан.  

 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе 
 Ове школске године је остварена сарадња са другим школама и Домом здравља. 

Психолог је учествовао у раду Актива стручних сарадника града Суботице, као и у 

пројектима Фондације “Бетхлен Габор” и Мађарског Националног Савета.  

 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
Документација је уредно вођена и садржи Годишњи план рада психолога, 

Дневник рада, Ученички лични досије о индивидуалном раду са ученицима, Евиденцију 

о раду са родитељима, о раду са наставницима, месечни извештај о непожељном 

понашању ученика, Извештаје са посећених часова итд. 

Психолог је 24.09. учествовао на онлајн семинару „Васпитни рад у установама 

образовања и васпитања с посебним освртом на заштиту од насиља и друштвено-

корисни, односно хуманитарни рад“, предавач је Биљана Лајовић, специјалиста 

школске психологије.  

Психолог је 01.12.2020. учествовао на онлајн Стручној конференцији о 

безбедности деце  „Безбедност и одговорност 2020“, у организацији Фондације Тијана 

Јурић. 

Психолог је 17. и 18. новембра у организацији Нансен дијалог цетра учествовала 

на онлине обуци у оквиру пројекта “Одговорни родитељи, ученици и наставници 

креирају сигурно окружење и раде на превенцији насилног понашања”. 

Психолог је такође учествовао на програму обуке за запослене у образовању 

“Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала”. Обука је одржана онлине током априла 

и маја месеца 2021. године. (19,5 бодова) 
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Психолог је 08.06.2021. године учествовао на онлине обуци "Формативно 

оцењивање - од законске регулативе до праксе".  

Психолог је 25. и 26. августа 2021. године учествовао на програму обуке 

стручног усавршавања “Тематски и интердициплинарни приступ планирању наставе”. 

(К2, број 170, број бодова 16).  
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТЕОРЕТСКОГ ОДСЕКА 

СМШ ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

На Теоретском одсeку СМШ запослено је 16 наставника стручних предмета: 

Милосављевић Нина, Иванковић Р. Бранко, Стефановић Константин, Пашко Чаба, 

Мора М. Сибила, Штрицки С. Тамара – Недељковић Јована, Шаркези Ноеми, Јакшић 

Меланија, Брезовски Тамара, Милинов Силвиа, Мандарић Наташа, Тиквицки Емина, 

Тот Агнеш, Мирослав Стантић, Рустемовић Лејла и Кристина Чикош, док наставни 

кадар за општеобразовне предмете броји 18 наставника: Вуковић Маринко, Варга 

Атила, Чонка Ференц, Владимир Сотин, Мандић Зорица, Маријан Кујунџић, Вуковић 

Дејан, Владимир Катанчић, Тселиос Тинде, Будановић Леонора, Марта Ардалић, 

Мирјана Шкобо, Крстић Ана, Биро Виола, Светлана Манојловић, Тот Дер Фелди 

Илона, Ковач Ивана и Никола Миросављев.  

Разредне старешине у шк. 2020/21 су:  1А Бранко Иванковић Р., 1Б Кристина 

Чикош, 2А Дејан Вуковић, 2Б Ференц Чонка, 3А. Милосављевић Нина, 3Б Тселиос 

Тинде, 4А Вуковић Маринко, 4Б Марта Ардалић. 

 

Уписаних ученика на почетку школске године:  86  

1А: 12 1Б: 6 

2А: 15 2Б:12 

3А: 12 3Б: 9 

4А: 13 4Б: 7 

 

Исписани ученици током школске године: 1а: Теодора Скендеровић; 1б: - 2а: Алекса 

Дуловић, Мухамед Адемов;  2б: Ана фогараши 3а: Стефан Илић; 3б: - 4а: - 4б: - 

Општи успех одсека на крају 2.полугодишта: 22. јуни 2021. 

1А: 4.50 1Б: 4.25 

2А: 4,28 2Б: 4,32 

3А: 3,75 3Б: 4,33 

4А: 4,62 4Б: 4,66 

 

 

ОПШТИ УСПЕХ ОДСЕКА: БРЛО ДОБАР 4,34 

 

Одржани састанци и теме којима смо се бавили: 

- 8. септембар 2020. – Електронска седница, Сервисне информације, Организација рада, 

Израда годишњег плана одсека 

- 26. новембар 2020.  – свот анализа 

- Понедељак, 26.април у 12 сати са следећим дневним редом: 

- испити - испитни захтеви на крају школске године  
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- оцењивање према правилнику о посебном програму образовања и васпитања 

- разно. 

 

Реализоване активности на односу на план за 2020/21. годину: 

- 19. септембар Наставници са нашег одсека учествовали су на семинару „Са стресом 

је лако ако знаш како“ 

- 7-8. новембра је одржано републичко такмичење из солфеђа и теорије музике, док 

22.новембра из предмета хармонија.  

- 27. јануар прослава Светог Саве 

- 11. марта у концертној сали наше школе одржана је презентација средње школе за 

ученике 5. и 6. разреда ниже музичке школе као и за њихове родитеље. Овом 

приликом су директорица Драгана Николић и председник стручног већа Теоретског 

одсека СМШ приказали помоћу ПП презентације све одсеке и могућности у средњој 

школи. Након њиховог излагања представили су се две ученице: Катарина 

Живановић 4а и Емеше Лепар 4б. Оне су говориле о школском животу, стручним 

посетама – екскурзијама, начину рада у средњој школи. 

- 20.марта, 16.априла и 24.априла организована је припремна настава из солфеђа и 

теорије музике за будуће средњошколце. Наставу су изводили: Нина 

Милосављевић, Бранко Иванковић Радаковић и Кристина Чикош. 

 

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШК. 2020/21. 

ГОДИНИ 
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ: 

Ема Трифковић 

Републичко 

такмичење из теорије 

муз II 92 

1 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Катарина Иванковић 

Радаковић 

Републичко 

такмичење из теорије 

муз  I 98 

2 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Данијела Звекић 

Републичко 

такмичење из теорије 

муз I  97 

3 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Kornel Jeras 

Републичко 

такмичење из теорије 

муз I  96 

3 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Nyers Bako Ramona 

Републичко 

такмичење из теорије 

муз I 99 

2 

СМШ Кристина Чикош 
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Катарина Иванковић 

Радаковић 

Републичко 

такмичење из 

хармоније I 95 

2 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Данијела Звекић 

Републичко 

такмичење из 

хармоније I 94 

3 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Страхиња Сегедински 

Републичко 

такмичење из 

хармоније II  88 

3 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Мате Цолић 

Републичко 

такмичење из 

хармоније 

II

I 78 

4 

СМШ  

Нина 

Милосављевић 

Катарина Живановић 

Републичко 

такмичење из 

хармоније II 84 

4 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

Милан Јовановић 

Републичко 

такмичење из 

хармоније II 86 

4 

СМШ 

Нина 

Милосављевић 

 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ: 

Катарина Иванковић 

Радаковић 2. СМШ 

Међународно такмичење 

из солфеђа и теорије 

музике I 

Нина 

Милосављевић II СМШ 

Ема Трифковић 1. СМШ 

Међународно такмичење 

из солфеђа и теорије 

музике 

I

I 

Нина 

Милосављевић I СМШ 

Звекић Данијела 3. СМШ 

Међународно такмичење 

из солфеђа и теорије 

музике 

I

I 

Нина 

Милосављевић III СМШ 

 

 

ТАКМИЧЕЊА – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-СМШ 

Милош Јовановић, 

Оливер 

Ђурковић,Страхиња 

Сегедински 

Окружно такмичење у 

стрељаштву 2 III, IV  В Катанчић 

 Страхиња Сегедински 

Градско такмичење 

стоном тенису 4 III, IV  В Катанчић 

Aнтоније 

Вукосављевић 

Окружно првенство- 

100m 4 III  В Катанчић 
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Иван Иванковић Радак 

Окружно првенство - 

400 m 3 IV В Катанчић 

Реља Плавшић 

Окружно првенство - 

1000m 3 III  В Катанчић 

Иштавн Сакач 

Окружно првенство – 

скок у вис 1 III  В Катанчић 

Милош Јовановић 

Окружно првенство – 

бацање кугле 3 IV  В Катанчић 

Aлександар Нађ 

Окружно првенство –

скок у даљj 2 II  Д Вуковић 

Mарко Кујунџић 

Окружно првенство – 

скок у даљ 3 II  Д Вуковић 

штафета(Вукосављеви

ћ,Нађ,Сакач, 

Jовановић) 

Окружно првенство - 

штафета 4*100m 2 

II,III, 

IV  

Д Вуковић  

В Катанчић 

Eкипно-мушки Окружно првенство 1 

II,III, 

IV  

Д Вуковић  

В Катанчић 

Kатарина Живановић 

Окружно првенство - 

100m 9 IV  В Катанчић 

Aња Галешев 

Окружно првенство - 

400 m 4 III  В Катанчић 

Tамара Банић 

Окружно првенство - 

800m 4 I  В Катанчић 

Софија Ђурић 

Окружно првенство – 

скок у вис 1 I  В Катанчић 

Дора Мако 

Окружно првенство- 

бацање кугле 5 II  Д Вуковић 

  

Такмичења у другом полугодишту из физичког васпитања: 

1. Реплубличко такмичење у пливању: Ања Габрић (прсно) 6. место. 

2. Међуокружно такмичење у атлетици:  

2.1. Екипно дечаци (Иштван Сакач, Александар Нађ,  Марко Кујунџић, 

Антоније Вукосављевић, Милош Јовановић и Реља Плавшић)  3. Место 

2.2. Иштван Сакач (скок увис) 3. Место 

2.3. Александар Нађ (скок удаљ) 3. Место 

2.4. Штафета (Марко Кујунџић, Антоније Вукосављевић, Милош Јовановић и 

Александар Нађ) 3. Место 

2.5. Софија Ђурић 1.а, (скок увис) 5. Место 
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Српски језик и књижевност 
У току другог полугодишта 2020/2021. школске године, наставници Одсека су 

учествовали у организацији прославе Школске славе- Светог Саве. Организатори су 

били професори Маринко Вуковић и Варга Атила. Поред говорног дела програма, 

наступале су и ученице Одсека за традиционално певање као и  и мешовити хор 

Музичке школе Суботица, који је водила  професорица Чикош Кристина.  

У мају месецу 2021. године, одржана су три свечана концерта матураната наше 

школе. У реализацији концерта ученика - солиста са Симфонијским оркестром Музичке 

школе Суботица, сарађивали су и професори Варга Атила и Маринко Вуковић  

(припрема ученика за вођење програма).  

Свечани испраћај матураната  наше школе је одржан 25. маја 2021. године. Том 

приликом  су ученици  3.а,3б, 4.а и 4.б одељења извели пригодан програм. Подршка 

уорганизацији ове манифестације су им биле одељењске старешине. 

                                                                                                          Маринко Вуковић 

 

Мађарски језик и књижевност 
У овој школској години смо били само на једном такмичењу - и то: Уметничко 

стваралаштво средњих школа Војводине у Бечеју. Писање музике за стихове песника. 

Учествовали су: Јерас Корнел 3.б и Лепар Емеше 4.б. На такмичењу нису освојили 

место, само су учествовали.  

                                                                                                 Атила Варга 

Француски језик 
Због епидемиолошке ситуације,нажалост није одржано Француско вече. 

Планирани часови за школску 2020/21. годину су готово у потпуности остварени. 

Жарко Прибићевић је освојио треће место на такмичењу Франкофоне песме у Србији. 

На такмичењу су учествовале и Жужана Тот и Милица Жигмановић.  

                                                                                                Зорица Мандић 

Италијански језик 
Настава италијанског језика у одељењима 2б, 4а и 4б одвијала се према 

уобичајеном програму и по устаљеном распореду. 

Прво полугодиште обележила је додатна активност: учешће ученика у Недељи 

италијанског језика у свету те у Недељи италијанске кухиње која се традиционално 

одржава у читавој Србији под покровитељством Италијанског културног центра из 

Београда. Ученици свих разреда активно су учествовали и дали свој допринос овој 

манифестацији на часовима италијанског језика својим рефератима.  

25. марта обележили смо Дантедì који је и званично ушао у календар културних 

збивања италијанистике. Ученици су одломцима из Дантеових дела, на италијанском, 

српском и мађарском језику истакли овај значајан датум постављајући музичке и 

поетске постове на страницу Италијанског културног центра. 
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Истичем да ученици свесрдно прихватају овај начин рада у који је укључена 

сарадња са Италијанским културним центром, тим пре што њихово учешће бива 

додатно вредновано. 

Настава на даљину се одвијала путем апликације вибер. Није било озбиљнијих 

тешкоћа. Ученици су редовно одговарали на своје обавезе.  

Надамо се да нас следеће школске године ништа неће омести у организацији 

Италијанске вечери коју обично организујемо у мају али смо ове године били спречени 

објективним разлозима тј.онлине наставом током које нисмо могли да се припремамо за 

приредбу. 

                                                                                                  Ана Крстић 

 

Планиране и остварене ваннаставне активности током шк. 2020/21. године, унутар 

предмета грађанско васпитање, историја и социологија 

 

- 8. октобар 2020. У оквиру предметне корелације историја – социологија, остварена је 

посeта изложби „Торнјаи Јанош и Суботица“ и сталној изложбеној поставци у Градскм 

музеју,  у Суботици. (Организација: Тинде Тселиос, сарадња: Маријан Кујунџић.) 

 

- 16. април 2021. Остварена је ваннастивна активност, „Сецесијска шетња кроз град“.  

са ученицима трећег разреда у оквиру предметне корелације: историја – грађанско 

васпитанје (Организација: Тинде Тселиос и Маријан Кујунџић.) 

 

- 21. април 2021. У оквиру ваннастивних активности из предмета социологија, била је 

планирана и остварена посета верским заједницама. Услед пандемије, остварена је 

посета само једној верској заједници, и то „Јеврејској општини“ (у објекту мале 

синагоге) у Суботици. Посети су обавезно присуствовали ученици оба одељења II. 

разреда, док су  факултативно били назочни и ученици III. разреда (за њих је посета 

била предвииђена као наставак горе наведене наставе активности „Сецесијска шетња 

кроз град“). (Организација:  Маријан Кујунџић, сарадња: Тинде Тселиос, те разредне 

старешине: Дејан Вуковић и Ференц Чонка.) 

Одступања од плана, преднвиђеног за шк. 2020/21. године за предмете грађанско 

васпитанје и филозофија  

- Нису остварене посете локалним јавним институцијама и удружењима грађана у 

оквиру предмета грађанско васпитанје, планиране за школску 2020/21. годину. 

- Није остварено учешће на такмиченјима из филозофије планирано за школску 2020/21. 

годину. 

                                                                                                                     Маријан Кујунџић 

 

                                                                                                                   Извештај саставила 

                                                                                                                      Кристина Чикош  
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТЕОРЕТСKОГ ОДСЕKА 

ОМШ У ШKОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ  
 

У изради извештаја рада ТО ОМШ учествују наставници солфеђа: Рацић Невена, 

Ромић Хиба Елизабета, Јакшић Меланија , Kостадиновић Наташа, Мандарић Наташа, 

Такач Ева. 

Извештај рада обухвата следеће разреде: 

● Забавиште С+М 

● 1 припремни С+М 

● 2 припремни С+М 

● 1 нижи С+М-четворогодиш2е и шестогодишње 

● 2 нижи С+М-четворогодишње и шестогодишње 

● 3 нижи С+М-четворогодишње и шестогодишње 

● 4 нижи С+М-четворогодишње и шестогодишње 

● 5 нижи С+М 

● 6 нижи С+М 

- Организација рада на почетку школске године у блок часовима-ученици су имали час 

солфеђа једном недељно сат времена 

- Организација онлине наставе за ученике који су због оправданих разлога били на 

онлине настави: Наставнице су онлине наставу држале на разним платформама. 

- Одржан је родитељски састанак за нове ученике музичког забавишта и 1 припремног 

разреда 31.о8.2020.Родитељски састанак су организовали :Јакшић Меланија и Такач Ева 

- Наставнице Kостадиновић Наташа и Мандарић Наташа су припремале децу на онлине 

такмичење, где су постигле сјајне резултате(Републичко такмичење, Интернационално 

такмичење)  

- У 2. полугодишту се организује комбинована настава - 1 циклус похађа наставу 

непосредно у школи, 2  циклус онлине 

- Одржане су изложбе инструмената за ученике 1 припремног разреда (24.04.)и за нову 

децу (29.05.) Дезжрне наставнице су биле: Јакшић Меланија, Kостадиновић Наташа, 

Ромић Хиба Елизабета, Рустемовић Лејла и Такач Ева 

- 20.04.2021. је одржан веома успешан родитељски састанак за ученике 1 припремног 

разреда, са директорицом. Организатори су били наставнице:Јакшић Меланија и Такач 

Ева 

- Реализовани су годишњи испити, смотре и провере способности за 1 припремни, 2 

припремни, 2 нижи четворогодишње), 3 нижи (шестогодишње) и завршне разреде 

- Реализација концерта завршних разреда 07.06.2021. Организатори  концерта:Ромић 

Хиба Елизабета, Kостадиновић Наташа и Рустемовић Лејла 

- Свечана подела диплома за завршне разреде 11.06.2021. 

- Израда таблоа за завршне разреде 
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- Организација и реализација пријемног испита за нову децу 01.,02.06.2021. 

Учествовали су све наставнице солфеђа 

- Завршна приредба и подела диплома за музишко забавиште и 1 припремни разред 

18.06.и 25.06.2021., Јакшић Меланија и Такач Ева 

                  

                                                             Председник стручног већа за ТО предмете ОМШ 

                                                                                     Такач Ева 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ОДСЕКА ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ 

ЗА ШК. 2020/21 ГОДИНУ 
 

 

Дувачки одсек чине следећи наставници:  Молнар Kристина (флаута)                                                                  

Требатицки Јелена (флаута),  Kондић Лазар (кларинет), Нађ Тимеа (кларинет),                                                                   

Радовић Милош (кларинет), Сич Михаљ (обоа и фагот), Мацура Никола (саксофон),                   

Гужвањ Ленард (труба), Анишић Бела (хорна), Војнић Тунић Жолт (тромбон). 

 

Број ученика на ДУВАЧKОМ одсеку : 

1 ОМШ  – 13 ученика: 1 ванредни, 7 мушких, 5 женских,  6 флаута, 3 кларинета, 2 

саксофона, 1 труба, 1 хорна 

 

2 ОМШ - 13 ученика: 5 мушких, 8 женских5 флаута (5 одличних), 6 кларинета (3 

одличних, 1 врло добар, 2 неоцењена), 1 хорна (1  одличан), 1 фагот (1 одличан) 

Укупно:  10 одличних, 1 врло добар, 2 неоцењена (Бошњак Маша и Дупуи Гаутхиер 

Луциен - исписују се, одустали од испита)  Просек: 4.59 

                    

3 ОМШ – 25 ученика  (10-оро су убрзано напредовали на полуг.)13 мушких, 12 

женских,    6 флаута (5 одличних, 1 врло добар), 7 кларинета (4 одлична, 3 врло добра), 

3 обое (2 одлична, 1 врло добар), 1 фагот (1 одличан), 5 саксофона (3 одлична, 2 врло 

добра), 1 хорна (1 одличан), 2 трубе (1 одличан, 1 врло добар) 

Укупно: 17 одличних, 8 врло добрих            Просек: 4.74 

 

4 ОМШ – 11 ученика  (6-оро завршних на четворогодишњем одсеку),  5 мушких, 6 

женских; 5 флаута (3 одлична, 2 врло добра), 1 кларинет (1 врло добар), 4 саксофона (3 

одлична, 1 врло добар), 1 тромбон (1 одличан) 

Укупно: 7 одличних, 4 врло добра            Просек: 4.60 

 

5 ОМШ – 6ученика,   6 флаута,1 мушко, 5 женских,  5 одличних, 1 врло добар   

Просек:  4.88 

 

Укупан број ученика је 68 (1 ванредни). 

 

Ученици Бошњак Маша и Тришић Дупуи Гаутхиер Луциен нису приступили 

смотри због не савладаног градива и у договору са родитељима неће наставити даље 

школовање. 

Ученик Марко Звекић је због повреде руке поднео захтев за одлагање испита, 

њему смо организовали испит 21.06. и добио је оцену 3. 
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Нема васпитних-дисциплинских мера. Сви одлични ученици се похваљују због 

одличног успеха и примерног владања. 

 

Активности одсека: 

Број одржаних састанака је 6. Теме којим смо се на одсеку бавили биле су; 

Заштитне мере и савети ради ефикаснијег рада за време пандемије,планирање новог 

школског календара и смотре лествице,набавка и поправка инструмената,планирање 

смотре лествица, припремање за јавни час, испит за убрзано напредовање 

ученика,смањење програма за испит,датуми  преслушавања,промоција дувачког одсека, 

СВОТ анализа за потребе израде Школскиг развојног плана, оквирно одређивање норме 

чланова одсека, преслушавање за фестивал, одреживање термина испита преосталих 

разреда, програм изложбе инструмената. 

Број јавних часова одсека  је 3. Датуми: 26.11.2020., 11.03.2021., 13.05.2021. 

Kолеге Мацура Никола, Нађ Тимеа и  Kондић Лазар су одржали интерни час 

дана 10.06.2021. 

 

ТАКМИЧЕЊА 

Милан Јовановић  4. ср. и Матија Еветовић 4. н. (обојица на тромбону) су освојили 1. 

награду на такмичењу лимених дувача у Панчеву. 

Никола Филе 3. н. (фагот) је учествовао на фестивалу музичких и балетских школа и 

освојио је 2. награду са 80 поена. 

Током школске године су набављене две пластичне трубе и један пластични тромбон  у 

боји за лакше и примамљивије промовисање ових инструмената. 

 

                                                                                  Председник стручног већа 

                                                                                       Сич Михаљ 

 

 

  



Музичка школа Суботица 
 

Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 

64 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 
 

На одсеку  за  соло  певање  образовно васпитну делатност врше Тамара 

Марковић и Херодек Ева. 

У класи Херодек Еве налази се девет ученика и то седам у ОМШ и два у СМШ. 

У класи Тамаре Марковић налази се такође, девет ученика и то шест у ОМШ и 

три у СМШ. 

Сви ученици су положили разреде са позитивним успехом, осим Арсић Драгане 

и Веребеш Ђерђа који не настављају школовање а Дер Мартина је упућена на полагање 

поправног  испита , у августу, из хармоније  који је успешно положила. 

Имамо три камерне групе, две су код Херодек Еве а једна је код Тамаре 

Марковић. 

У ОМШ код Херодек имамо Тумбас , Џелебџић и Микленовић 1 ОМШ., затим 

Бажо и Арсић у 2 ОМШ .( Драгана Арсић неће наставити школовање) и Јурић  Ребека и 

Веребеш Ђерђ у 3 ОМШ., од којих Веребеш Ђерђ не наставља школовање а на испит из 

клавира је изашао у августовском испитном року и успешно га положио.  

У ОМШ код Марковић имамо Маравић Бал Милу  и Станишин Ивана у 1 ОМШ., 

од којих Мила Бал Маравић прелази у класу Херодек Еве у 2021/22.години, затим 

Жигмановић Милицу у 2 ОМШ. Станковић Мина и Kлачар Настасија  у 3 ОМШ. и 

Цолић Мате у 4 ОМШ.разреду. Мате Цолић је уписао СМШ у истој класи а остали сви 

настављају школовање.На Фестивалу ЗМБШС 31.05.2021.године у Вршцу, Мате Цолић 

је освојио прву награду и 96,40 бодова. Похваљује се за успех у ОМШ. 

Што се тиче средње школе имамо две ученице код Херодек Еве, једна, Фејеш 

Леа има потешкоће у праћењу наставе и поједине предмете похађа по ИОП програму а 

Дер Мартина је била упућена на полагање поправног испита који је успешно положила. 

Kод  Марковић имамо три ученице, две у другом и једну у трећем разреду. Све 

оне добро напредују у складу са индивидуалним могућностима. Ања Галешев 3 СМШ у 

класи Тамаре Марковић  је  учествовала на међународном такмичењу „Лазар 

Јовановић“ у Београду 11.06.2021.године  и у 2а категорији је освојила трећу награду. 

Јавни час одсека за соло певање одржали смо 31.03.2021. у Сали музичке школе 

уз поштовање епидемиолошких мера. Било је маx 30 посетилаца у публици. 

У српском културном центру 12.05.2021.године одржале смо концерт такмичара 

из обеју класа. 

На концерту камерне музике наступиле су по једна група из сваке класе и 

камерна група Тамаре Марковић је освојила другу награду док је камерна група из 

класе Херодек Еве освојила прву награду на међународном такмичењу „Лазар 

Јовановић“ у Београду 13.06.2021. године. 

Ове школске године немамо матуранте. 
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Састанке одржавамо сваког месеца, после састанка шефова одсека и обрађујемо 

све теме са састанка као и актуелне, везане за одсек за соло певање. 

Проф. Тамара Марковић је била члан жирија међународног  такмичења  

„Шиманди  Јожеф“  у  Сегедину  у  периоду  14.06 – 21.06.2021. године. 

На пријемном испиту за 1 ОМШ примили смо пет ученица и то три код Херодек 

Еве и две код Марковић Тамаре. 

   

                                             Председник стручног већа Тамара Марковић 
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ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – 

ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА ЗА ШК 2020/21. ГОДИНУ 

 

 
Наставници овог одсека у току школске 2020/21 године били су: Јована 

Недељковић, Сибила Мора Мезнерић, Ноеми Шаркези и Тамара Брезовски. 

По упутствима и препорукама, градиво је због скраћених часова било умењено 

за 30 %.  Сви ученици су и у новонасталим околностима,  без већих проблема, 

завршили школску годину.  

Због епидемиолошких мера и смањеног броја манифестација на којима имају 

прилику да певају, ученици нису имали јавне наступе учестало као што је то пракса, али 

су имали по један јавни час у сваком полугодишту, у Концертној сали школе, као и 

наступе у истој, поводом дана школе и школске славе. Такође, увеличали су својим 

наступом свечаност поводом Спасовдана, у порти Храма Вазнесења Господњег у 

Суботици. 

Број ученика који су завршили школску годину на одсеку је:на српском  

наставном језику: 12 ученика у ОМШ,   4 ученика у СМШ; на мађарском  наставном 

језику: 3 ученика у ОМШ  и 2 ученика у СМШ. Укупно на одсеку школску годину 

завршио је 21 ученик. 
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ИЗВЕШТАЈ КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 
 

Друго полугодиште смо почели са великим амбицијама и са пуно планова. 

Желели смо наставити традицију школског такмичења, које смо предвидели за 

23.05.2020. 

Први прекид наставе због инфлуенсе је био у фебруару. Те часове смо у 

потпуности надокнадили. 

Припремали смо се пуним еланом за преслушавања нпр за Републичко 

такмичење, Фестивал и разна друга такмичења. 

Салушање за Матурски концерт је одржан, изабрали смо матуранте који ће 

свирати као солисти, али свечани концерт са оркестром због Цовида 19 није одржан. 

Наши ученици седње школе су имали прилику да наступе на Вечери камерне 

музике. 

За Републичко такмичење формирали смо клавирска дуа и у нижој  у средњој 

школи. 

Стручни актив смо имали 30.01. где смо одлучили да због великог обима 

испитног програма ученицима 5. и 6. нижег разреда дамо могућност да у оквиру Јавног 

часа одсвирају неке композиције предвиђене за испит. 

Међународно такмичење у Шапцу одржан је 29.02.2020. где су наши ученици 

Јанковић акација *А* категорија,класа Шоти Собоња Емеке,  освојила И/3 награду (97 

бодова) и Томић Јован *Ц* категорија, класа Папилион Јудит, освојио ИИ/1 награду 

(94.33 бодова) 

Јавни час одсека је одржан 13.02.2020. 

За веме Цовида 19 све колеге су успешно одржали онлине наставу, сви су се 

најбоље прилагодили датим могућностима како су умели. Прилажем и њихове 

појединачне извештаје из овог периода. 

Сви ученици ниже и средње школие су завришили школску годину са 

позитивним успехом. 

Наши ученици клавирског одсека су наступали на разним свечаностима у граду. 

 

 

                                                    Биро Тирјунг Илдико, председник стручног већа за СМШ 
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ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА ЏЕЗ ЗА ШКОЛСКУ  2020/2021. 

ГОДИНУ 
 

На одсеку предају следећи наставници: Беата Дудаш – џез певање, џез теорија и 

ударачки инструменти, Иван Варга – џез клавир, Kонстантин Стефановић – џез 

историја, аранжирање, Норберт Циндел – џез гитара, Давид Сич – бас гитара, мали 

ансамбли, Никола Мацура – џез саксофон, Горан Еветовић – џез бубњеви 

 

БРОЈ УЧЕНИKА НА ОДСЕKУ- ОМШ, СМШ ПО ИНСТРУМЕНТИМА И РАЗРЕДИМА 

 

Изборни џез ОМШ; џез клавир 3 ученице, џез певање 1 ученица 

 

● СМШ: џез певање 5 ученика 

● Алберт Бачлија  бас гитара, ове године матурирао, али је прошле године 

завршио 4. разред 

● Џез клавир: Антоније Вукосављевић 3 СМШ 

● џез саксофон: Јелена Павловић 3 СМШ 

● Џез бубњеви: Илија Цветковић 1 а, Марио Бошњак 2 а, Оскар Kоломпар 2 б 

● Џез гитара: Александар Нађ 2 ОМШ,  Јерасз Kорнел 3 СМШ, Беркеш Таш 3 

СМШ 

 

АКТИВНОСТИ ОДСЕКА  

На одсеку је одржано 22 састанка. Теме којима смо се на одсеку бавили су 

следеће: Извештај са састанка стручних већа,поправка гитаре,предлог кандидата за 

наступ на дану школе, договор око репертоара малих ансамбала, анализа наступа на 

дану школе, анализа успеха на првом тромесечју, СВОТ анализа рађена са циљем 

израде Школског развојног плана, требовање за џез одсек, писање листе потребних 

инструмената, предлози за годишњи школски план, анализа заинтересованости ученика 

за упис у средњу школу на џез одсек, анализа ризика за организовање јавног 

часа,договор око припреме флајера и сакупљања потребних информација за упису на 

џез одсек, договор око садржаја промотивног филма о џез одсеку, информације о 

програму пријемног испита на џез одсеку, упознавање колега са садржајем и визуелним 

идентитетом информатора за упис џез одсека, предлози за избор „Војвођанског 

талента“, подношење документације за пријемни испит,анализа и договор око 

евентуалних измена испитног програма, распоред пријемних и диференцијалних испита 

и испитних комисија на џез одсеку, распоред матурских испита и испитних комисија на 

џез одсеку, анализа рада и успеха на крају школске године. 

 

Kонцертни наступи 
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20.5.2021. Матурски концерт џез одсека 

Јавни часови нису одржани 

Такмичења се нису одржала због епидемиолошке ситуације изазване  ковидом . 

 

                                                                       Председник стручног већа 

                                                                              Горан Еветовић 
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ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА УДАРАЉКЕЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 
 

1. Број ученика ОМШ у класи: 9 ученика, 7 дечака и 2 девојчице. 

2. Неоцењени ученици  Андреј Томпа није приступио испиту, одлаже уз молбу због 

повреде.  

3. број ученика по разредима на одсеку: 

• 1 разред 1 ученик (шестогодишње) 

• 2 разред 1 ученик (шестогодишње) 

• 3 разред 3 ученика (шестогодишње, ванредно напредовали на полугодишту) 

• 3 разред 2 ученика (четворогодишње) 

• 4 разред 2 ученика (четворогодишње) 

4. Успех: 

• Одличних ученика 6 

• Врло добрих 1 ученик 

• Неоцењених 1 ученик 

• 1 ученик описно оцењен 

5. Нема похваљених ученика 

 

                                                                   Председник стручног већа 

                                                                              Горан Еветовић 
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ИЗВЕШТАЈ ОДСЕKА ХАРМОНИKЕ  ЗА ШKОЛСKУ 

2020.21. ГОДИНУ 
 

Наставу хармонике предају 3 наставника: Илијана Лошић, Мирослав Идић и 

Александар Лукић. 

На одсеку има 41 ученик. 

Преглед ученика по разредима и успех на крају школске 2020/21.године:  

 У 2 припремном и 1 ОМШ има 8 ученика 

 од 2. ОМШ до 6  разреда ОМШ на одсеку има 28 ученика:  

2. ОМШ 11  (10 одличних и 1 врло добар), 

3. ОМШ 4  ученика (1 одличан, 2 врло добра, 1 неоцењен), 

4. ОМШ 8  ученика (5 одличних, 2 врло добра, 1 добар), 

5. ОМШ 2 ученика (1 одличан, 1 врло добар),  

6. ОМШ 3 ученика  (2 одлична, 1 врло добар) 

 од 2. до 4. разреда  СМШ  имамо 5 ученика: 

2. СМШ 2  ( 2 одлична) 

3. СМШ 1  (1 одличан) 

4. СМШ 2  (2 одлична) 

На одсеку има укупно ученика: 41,8 описно оцењених (20%), 1 неоцењен (2%), 

24 одличних (59%), 7 врло добрих (17%), 1 добар (2%).  

Општи успех одсека на крају 2. полугодишта шк. 2020/21 је одличан (4.71)   

 

АKТИВНОСТИ ОДСЕKА: 

Током године је одржано 10 састанака стручног већа: Теме којима смо се бавили 

на одсеку су следеће;примена епидемиолошких мера и календар школске 

године,анализа досадашњег рада,израда плана активности, извештаји са стручних већа, 

преглед ученика по класама. 10.02.2021. јавни час, 24.03.2021. одржан онлајн састанак 

са главном темом “Одржавање онлајн наставе”, школско такмичење, израда испитних 

захтева за све разреде, такмичења, диференцијални испити и испити у СМШ, 

организација такмичења „Звуци хармонике”, Израда плана испита за ученике ОМШ и 

СМШ (наступајући термини). 

 

Јавни часови:  

Ученици класа професора Илијане Лошић, Мирослава Идића и Александра 

Лукића су наступили на 3 јавна часа одржаних дана  29.10.2020., 18.02.2021. и 

26.04.2021.год. 

 

Наступи, концерти, такмичења:   

09.02.2021. Kонцерт камерних група 

24.04.2021. Изложба инструмената 
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14.05.2021.  Представљање инструмента 1. припремном разреду. 

19.05.2021.  Одржано школско такмичење “Звуци хармонике”. 

07. 05.2021.  Наступ ученице Вилов Вишње 4.ОМШ на завршној свечаности у О.Ш.  

Ј.Ј.Змај.       

24.05.2021.  Kонцерт матураната, наступала Оливера Вујновић 4. СМШ. 

26.05. 2021.  Наступ Марић Славољуба 6. ОМШ на ученичком концерту. 

29.05.2021.  Изложба инструмената. 

07.06.2021.  Kонцерт завршних разреда ОМШ. наступ Марић Славољуб  

10.06.2021.  Подела диплома ОМШ наступ Марић Славољуб 

22.06.2021.  Додела награде “Бодрогвари” у Градској кући. Наступ ученика Марић 

Славољуба. 

На школском такмичењу “Звуци хармонике” додељено је двадесетчетири 1. 

награде, две 2. и пет 3. награда. 

На фестивалу ЗМБШ у Вршцу, Марић Славољуб 6.разред ОМШ 

31.05.2021.освојио је 1. награду. 

 

Планирана набавка једне хармонике у току ове школске године је остварена и 

налази се у употреби током наставе. 

                                                                                                      

                                                                                                   Председник стручног већа 

                                                                                                       проф. Александар Лукић  
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ГУДАЧKОГ ОДСЕKА У ШKОЛСKОЈ 

2020/21. ГОДИНИ 
 

   

 На гудачком одсеку ради 10 наставника. Наставници виолине су Бичкеи Зита, 

Kиш Тамаш, Међери Мариа, Станојевић Надежда, Стефановић Слободан, Жига Пал. 

Наставници виолончела су Kучера Вереб Ђерђи, Молнар Виктор, Себењи Жужана. 

Наставник контрабаса је Сич Давид. 

На гудачком одсеку у шк 2020/21 имали смо  64 ученика у основној школи, 15 

ученика у средњој школи. У основој школи-виолина 1 разред 17 ученика, 2 разред 11, 3 

разред 6 ученика, 4 разред 5 ученика, 5 разред 4 ученика. У средњој школи гудачки 

одсек је имао 15 ученика: 12 виолина, 3 виолончела. У основној школи- виолончело 2 

разред 5 ученика, 3 разред 2 ученика,4 разред 2 ученика,5 разред 3 ученика.Виола 

4разред 2 ученика, контрабас 1разред 1 ученик , 2 разред 3 ученика, 3 разред  2 ученика. 

 

 

На гудачком одсеку имамо укупно 33 похвала и 4 исписа.Дисциплинских мера 

немамо. 

Јавни наступи и концерти: 

29.09.2020.  јавни час гудачког одсека(сви наставници) 

13.10.2020.  јавни час виолине  

20.10.2020.  концерт виолончела и контрабаса 

28.10.2020.  ученички концерт музичке школе 

03.11.2020.  јавни час гудачког одсека(сви наставници) 

04.11.2020.  ученички концерт музичке школе 

17.11.2020.   јавни час виолончела 

04.20.2021.  јавни час гудачког одсека 

19.05.2021.  концерт гудача(сви наставници) 

07.06.2021.  јавни час виолине 

08.06.2021.  јавни час виолончела 

14.06.2021.  јавни час контрабаса 

 

Активности одсека 

Одржали смо 7 састанака гудачког одсека. Теме су биле електронски дневник, 

дечија недеља, дан школе, матурски концерти,  концерт професора, јавни часови и 

концерти, комуникација, прелазак на платформу гоогле  цлассроом, градиво за ученике, 

ванредно полагање и убрзано напредовање, допунска и додатна настава, успех на крају 

првог полугодишта, преслушавање матураната, преслушавање за републичко 

такмичење, преслушавање за републички фестивал, вече камерне музике, изложба 

инструмената- промоција школе, термин за фестивал, промоција одсека, припреме за 
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средњу школу за завршне разреде,пријемни испити за средњу школу, датуми смотре, 

датуми испита, полагање диференцијалних испита, дани отворених врата,завршни 

испити за нижу школу, завршни испити за остале разреде, фестивал, матурски рецитал. 

 

Награде:  

● Анђела Будимир 1. награда - Интернационални сусрети виолиниста у Новом 

Саду 

● Нина Шереш 1. награда - Мини Паганини, Београд 

● Александра Kовач Стрико 2. награда - Мини Паганини 

● Гудачки оркестар Стринг Фамилy: златна диплома KДМТ 

 

У овој школској години  вршене су поправке на виолинама, виолончелима, 

контрабасу.То су биле генералне поправке , набавили смо жице за инструменте . 

                                                                        

                                                                     Шеф одсека 

                                                                        Сич Давид 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ТРЗАЧКОГ ОДСЕКА ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 
 

 

Основни подаци о одсеку 

Назив одсека - Трзачки одсек  

Руководилац одсека: Срђевић Марко 

Инстументи: гитара и тамбура 

Број наставника: 8 

Наставни кадар:  

● Гитара – Срђевић Марко, Балажевић Иштван, Миловић Петар, Остојић Љиљана 

● Тамбура – Темуновић Мира, Темуновић Војислав, Берта Соња, Придрашки 

Милан   

Број ученика: укупно 124 (омш 115, смш 9)  

Број ученика по инструментима: гитара 69 (омш 67, смш 2), тамбура 55 (омш 48, смш 7) 

Број ученика у завршним разредима: гитара 5 (омш 5, смш 0), тамбура 11 (омш 9, смш 

2) 

Општи успех одсека на крају школске године: одличан 4,50 

 

АКТИВНОСТИ ОДСЕКА 

Стручни активи одсека. Број одржаних стручних актива: 6. Датуми одржавања: 

10.09., 13.10., 10.11., 28.01.,11.03., 27.04. Теме: Упознавање са најактуелнијим темама 

везаних за активности у школи и самом одсеку, разговор о начинима реализације свих 

претходно планираних активности на одсеку (полугодишњи, годишњи, завршни и 

матурски испити, јавни часови, интерни часови, такмичења), анализа успешности 

одвијања комбиноване наставе и анализа активности ученика и њихови резултати. 

 

Јавни и интерни часови - Одржани су сви планирани јавни часови одсека. У 1 

полугодишту је одржан један (17.11.) а у 2 полугодишту два јавна часа (02.03. и 27.04.) 

у концертној сали Музичке школе, на којима је из сваке класе наступило 2-3 ученика. 

Због великог броја ученика на одсеку и због потребе да сви ученици имају бар два јавна 

наступа у школској години, одржани су и јавни часови по класама (по један у 

полугодишту). 

 

Такмичења -  Ученици трзачког одсека су као и сваке године до сада планирали 

учешће као солисти, чланови камерних састава и чланови оркестара на свим 

најзначајнијим такмичењима и фестивалима у земљи и региону. Међутим, због 

немогућнпсти неометаног путовања у иностранство услед пандемије, ученици са нашег 

одсека су узели учешће само на такмичењима одржаним у земљи али су као и сваке 

године до сада остварили завидне резултате освојивши укупно 21 награду.  За тај сјајан 
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резултат заслужни су наставници тамбуре Темуновић Мира, Темуновић Војислав, Берта 

Соња, Придрашки Милан и наставници гитаре  Остојић Љиљана и Срђевић Марко, али 

бих такође хтео да изразим велику захвалност на ангажовању и клавирским 

сарадницима (Тиквицки Емина, Панкалујић Сашка и Kорнелије Визин).  

Испити - Kрајем 1 полугодишта због преласка старијих ученика на наставу од 

куће због пандемије ЦОВИД-19 и немогућности да се настава одвија у регуларним 

условима нису одржани полугодишњи испити за ученике 3 разреда ниже школе као и 

испит технике за ученике средње музичке школе. Ипак, сви ученици су оцењени са 

позитивним оценама на предметима – гитара и тамбура. На крају школске године су 

редовно одржани сви испити и смотре али са редукованим програмом од 20% због 

немогућности одржавања наставе у регуларним условима. Редукција није важила само 

за ученике у завршним разредима СМШ (матурски испит). Сви ученици који су 

приступили испитима са оцењени позитивно. Испиту није приступио само један ученик 

на предмету гитара. 

Настава на даљину за време комбиноване наставе (извештај) -Kомбиновану 

наставу изодили су сви наставници, по четири наставника на сваком од предмета гитара 

и тамбура, а настава се одвијала на следећи начин: 

● Темуновић Мира - наставу је изводила преко апликације Вибер на рачунару, сви 

ученици су били у процесу наставе и настава се одвијала без потешкоћа.  

● Темуновић Војислав - наставу је изводио преко апликације Вибер на рачунару, 

сви ученици су били у процесу наставе и настава се одвијала без потешкоћа.    

● Берта Соња - наставу је изводила преко апликације Вибер на рачунару, сви 

ученици су били у процесу наставе и настава се одвијала без потешкоћа. У 

настави је користила и снимке које јој ђаци шаљу. 

● Придрашки Милан - наставу је изводио преко апликације Скyпе на рачунару, сви 

ученици су били у процесу наставе и настава се одвијала без потешкоћа.  

● Балажевић Иштван - наставу је изводио преко апликација Вибер и Фацебоок 

массингер на рачунару, сви ученици су били у процесу наставе и настава се 

одвијала без потешкоћа.  

● Остојић Љиља - наставу је изводила преко апликације Вибер на таблету, сви 

ученици су били у процесу наставе и настава се одвијала без потешкоћа. 

● Миловић Петар - наставу је изводио преко апликације Скyпе на рачунару, сви 

ученици су били у процесу наставе и настава се одвијала без потешкоћа.  

● Срђевић Марко - наставу је изводио преко апликације Скyпе на рачунару, сви 

ученици су били у процесу наставе и настава се одвијала без потешкоћа. У 

настави је користио и снимке које му ђаци шаљу. 

 

Kонцерти и јавни наступи 

- Матурски концерт уз пратњу тамбурашког оркестара одржан је 24.05.2021. године у 

дворишту музичке школе.  
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- Новогодишњи концерт оркестара планиран за децембар 2020. због рестрикција услед 

пандемије на жалост није одржан. 

 

Наставна средства  

У току школске године набављена су следећа наставна средства: 

- Десет комплета жица за гитару марке Д’Аддарио 

 

У протеклој школској години су услед ванредних околности углавном 

реализоване  све активности предвиђене у плану и програму  рада трзачког одсека. 

 

                                                                                                          Руководилац одсека 

                                                                                                              Марко Срђевић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦМА У 

ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ 

 
Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу током 2020/21. 

године чинили су:  

1. Алиса Јованић Жаки (школски педагог),  

2. Јанка Лекић Ладоцки (школски психолог), 

3. Кристина Чикош (одељењски старешина 1б) и  

4. Бранко Иванковић Радаковић (одељењски старешина 1а). 

 

Активност и мере ради што бољег прилагођавања ученика првака у средњу школу: 

● свечани пријем првака првог дана наставне године; 

● представљање школе сваком ученику који је уписао Музичку школу  

● представљање и упознавање првака са стручном службом; 

● појачани васпитно-образовни рад педагога са ученицима са слабијим успехом; 

● појачани рад психолога са ученицима у хранитељској породици; 

● састанак одељењског већа ради анализе напредовања и потреба ученице Лее 

Фејеш Александрић (1.а)   

● сарадња са васпитачима из Дома ученика средње школе у вези ученика који су 

ван Суботице; 

 

 

                                                               Јанка Лекић Ладоцки, 

                   школски психолог 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД  

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

 

Чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у школској 2020/2021. години су били :  

·         Драгана Николић, директор 

·         Кристина Чикош, наставник 

·         Ева Такач, наставник 

·         Горан Еветовић, наставник – координатор 

·         Јанка Лекић Ладоцки, психолог 

·         Представник Савета родитеља 

·         Представници Ђачког парламента 

У току школске 2020/21. године у школи није било пријављено насиље I, II и III 

нивоа.  

Дежурство наставника је функционисало у складу са планом дежурстава.  

Одељењске старешине су одржали предавање на часовима одељенског 

старешинства о хигијенским навикама ученика због повећаног ризика од заразе. 

Упознавање ученика и родитеља са правилима понашања у школи - кућни ред, 

као и са програмом превенције насиља на часовима одељенског старешинства и 

родитељским састанцима.  

Актив стручних сарадника Града Суботице спровео је истраживање које је имао 

за циљ да испита појавне облике насиља у школи, на платформама за учење и на 

интернету у школској 2020/2021 години у актуелним условима рада. 

Психолог је учествовао на следећим семинарима: 

24.09.2020. онлајн семинар „Васпитни рад у установама образовања и васпитања 

с посебним освртом на заштиту од насиља и друштвено-корисни, односно хуманитарни 

рад“, предавач је Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије.  

01.12.2020. онлајн Стручна конференција о безбедности деце  „Безбедност и 

одговорност 2020“, у организацији Фондације Тијана Јурић. 
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17. и 18.11.2020. у организацији Нансен дијалог цетра онлине обука у оквиру 

пројекта “Одговорни родитељи, ученици и наставници креирају сигурно окружење и 

раде на превенцији насилног понашања”. 

 

Јанка Лекић Ладоцки, школски психолог 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И 

САВЕТОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

У току школске 2020/21. године у оквиру Тима за каријерно вођење и 

саветовање реализоване су следеће активности: 

За ученике средње школе: 

● Прикупљање података и анализа успеха уписа матураната претходне генерације;  

● Изостало је гостовање и презентација локалних високошколских установа у 

Музичкој школи за матуранте (Учитељски факултет на мађарском језику, Висока 

школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Учитељски 

факултет са седиштем у Сомбору итд), због немогућности окупљања због 

епидемије Цовидом 19  

● Стручна служба педагог и психолог пружала је услугу професионалног 

информисања и саветовања ученика завршних разреда на основу процењених 

способности, интересовања, особина личности, мотивације ученика (4. разред 

СМШ), у току школске године; 

● Саветодавни рад са наставницима главних предмета у вези избора професија, 

помоћ у проналажењу потребних информација о факултетима, посета факултета, 

припремне консултације на одабраним факултетима итд, у току школске године 

За ученике основне школе:  

11.03.2021. године организована је презентација средње школе за ученике 5. и 6. 

разреда ниже музичке школе као и за њихове родитеље. Овом приликом су 

директорица Драгана Николић и председник стручног већа Теоретског одсека СМШ 

приказали помоћу ПП презентације све одсеке и могућности у средњој школи. 

 Позиви за упис у музичку школу уследили су преко друштвених мрежа, феисбук 

странице школе, сајта школе и непосредним телефонским разговорима  са родитељима. 

Организована је током другог полугодишта припремна настава из солфеђа и 

теорије за  ученике који полажу  пријемни испит за средњу школу.  

Дана 25.04.2021. и 29.05.2021. године организовано је приказивање 

инструмената - Отворена врата за децу која су заинтересована за упис у Музичку 

школу. Осим отворених врата родитељи су обавештени о могућностима уписа у 

Основну музичку школу и о инструментима које њихова деца могу да уче да свирају и 

преко плаката који су били изложени испред школе, преко сајта школе, друштвених 

мрежа, фејсбук страницама школе и у онлине контактима са управом и наставницима 

школе.  

Извршено је онлине анкетирање жеља ученика завршног разреда ОМШ у 

Музичкој школи Суботица и околним основним музичким школама (Бачка Топола, 

Кањижа, Сента, Бечеј, Апатин и Кнежевац), са проценом заинтересованости наставка 

музичког образовања у средњој Музичкој школи у Суботици.  
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                                                           Јанка Лекић Ладоцки, психолог 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ 

ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 
 

 

Као орган управљања, школски одбор је у протеклој години, трећој години свога 

мандата, остварио своје активности: Одржали смо 7 седница Школског одбора од којих 

су четири биле електронским путем.  

Школски одбор чине:  

● Кристина Чикош-наставник школе 

● Виктор Молнар-наставник школе  

● Тимеа Нађ-наставник школе 

● Тања Кецман- родитељ 

● Ружа Иванковић Радак-родитељ 

● Теодора Баги-родитељ 

● Татјана Милошевић-локална самоуправа 

● Тихомир Костић-локалана самоуправа 

● Јожеф Сакаљ-локална самоуправа      

Школски одбор се бавио текућим проблемима из своје надлежности: 

● усваја ње записника са претходних седница Школског одбора 

● разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/2020 годину 

● разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за школску 2019/2020 годину 

● разматрање и усвајање Извештаја о раду директора за прво полугодиште 

школске 2020/2021 године 

● разматрање и усвајање Извештаја о остваривању развојног плана школе на 

годишњем нивоу, за школску 2020/2021 годину 

● разматрање и усвајање Извештаја о плану стручног усавршавања за школску 

2020/2021 годину  

● разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/2021 годину 

● доношењем одлуке о усвајању измена финансиског плана Музичке школе 

Суботица за 2020 годину 

● разматрање и усвајање финансиског плана за 2021.годину 

● разматрање и усвајње Извештаја о набавкама спроведеним од 01.07.2020. до 

31.12.2020. године 

● разматрањем и усвајањем Плана набавки за 2021 годину  

● разматрањем и усвајањем Правилника о ближем уређењу планираних набавки, 

спровођење поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама  

● разматрање и усвајање Извештаја о попису за 2020 годину 

● разматрање и усвајање Завршног рачуна (Годишњи финнсиски извештај) за 2020 
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годину 

● разматрањем и усвајањем Одлуке о верификацији основне музичке школе 

● разматрањем и доношењем одлуке о покретању поступка верификације и 

отаврања издвојеног одељења школе у Тавакуту 

● разматрањем и доношењем одлуке о допуни Статута ради отварања издвојеног 

одељења школе у Таванкуту 

● разматрањем и усвајањем Правилника о начину евидентирања, класификовања, 

архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала 

● поступањем по пресуди Управног суда  број III-8 У.19432/18(17) 

● планом уписа у средњу музичку школу за школску 2021/2022 годину 

● програмом рада директора за наредни мандатни период 

● разматранјем Извештаја Комисије за избор директора 

● сачињавањем образложене листе кандидата и предлога за избор директора 

● одлуком о давању дела школског простора у закуп 

● одлуком о верификацији образовних профила у средњој музичкој школи 

           

   

 

Председник Школског одбора          

Тања Кецман 
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ИЗВЕШТАЈ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛСКЕ 2020/21. 

ГОДИНЕ 
 

Чланови Савета родитеља у школској 2020/21. години су:  

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

1. Шаролта Поповић 1 ОМШ 

2. Верица Фаркаш  2 ОМШ 

3. Сузана Голић 2 ОМШ 

4. Каролина Пап  3ОМШ 

5. Силвиа Апро 4 ОМШ 

6. Горан Шијан 4 ОМШ  

7. Данијела Анић 5 ОМШ,  

8. Татјана Ковачевић 6 ОМШ 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

1. Ливиа Трифковић Зомбори 1а 

2. Редлер Андраш 1б 

3. Јелена Новковић 2а  

4. Фогараши Габриела 2б  

5. Наташа Вулић Илић 3а 

6. Тот Имре 3б 

7. Иванковић Радак Ружа 4а 

8. Арпад Тот  4б 

 

Прва седница која је била конститутивна, одржана је 18.10.2020. године на коме 

је конституисан Савет родитеља за шк 2020/21 год, изабрани су председник савета Тот 

Имре, заменик председника,Фогараши Габриела и записничар Иванковић Радак 

Ружа.За представнике у Општинском савету родитеља изабрани су Апро Силвиа и 

Јелена Новковић.  Разматран је и усвојен Извештај о раду школе за шк 2019/20, 

Извештај рада директора за шк 2019/20, Годишњи програм рада Музичке школе за шк 

2020/21 год и усвојен је Извештај директора о раду  школе за 2019/20.  

 

Како се епидемија корона вируса развијала школа је 30. 11. 2020. Одлуком 

Министарства просвете прешла на онлине наставу све до завршетка распуста 18. 01. 

2021. Кренули смо са редовним радом да би 8. марта 2021. поново прешли на онлине 

режим који је трајао до 3. маја 2021. за СМШ, а 9. маја за ОМШ када су се ученици 

вратили у учионице.  

Рад  у онлине режиму  захтевао је и изузетно залагање родитеља посебно у 

ОМШ. Родитељи су много помогли онлине. Ново искуство за децу, наставнике и 
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родитеље увело нас је у потпуно непознату авантуру која се наставила од прошле 

школске године.  

Како је препорука Кризног штаба и после укидања ванредног стања 3. маја 2021. 

да се у школи ученици и родитељи не окупљају, није било нових седница   

 

                                                     Саветом родитеља координирала 

Јованић Жаки Алиса 
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 

 

У току 2020/21. године имали смо укупно 2 седнице Ученичког парламента. У 

раду Парламента учествовало је 16 ученика средње Музичке школе - Суботица.  

На првој, конститутивној седници дана 17.09.2020. године потврђени су мандати 

за текућу школску годину. За председника је изабран Мирела Вереш (2.а), а за заменика 

Катарина Живановић (4.а). Записничари су били бирани на почетку сваке седнице. 

Изабрани су чланови у Школски одбор, у Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, у Тим за самовредновање, у Тим за 

обезбеђивање квалитета и разматран је извештај о остваривању годишњег плана рада 

Ђачког парламента за 2019/2020. годину. 

Друга седница Ђачког парламента у школској 2020/2021. години је одржана 

02.11.2020. године када је дат предлог за формирање фејсбук странице “Млади 

стварају”. Овај предлог је и остварен у току првог полугодишта.  

На жалост свих ученика, због пандемије COVID 19 вируса, није било 

организовано такмичење међу одељењима на Дан школе (15.10.2020. године) које се 

успешно реализује већ шест година.  

Ученички парламент је дао неколико предлога за реализацију (учествовање у 

Ноћи музеја, сређивање библиотеке, учешће у хуманитарној акцији у организацији Сви 

за Космет), међутим, због епидемиолошке ситуације реализација истих није била 

могућа.   

Представници Парламента учествовали су на седницама Школског одбора и 

дали своје предлоге при доношењу одлука која се тичу ученика у Музичкој школи 

Суботица. 

Како је препорука Кризног штаба и после укидања ванредног стања 3. маја 2021. 

године да се у школи ученици не окупљају ван редовног образовно-васпитног рада, није 

било нових седница.   

 

                Јанка Лекић Ладоцки 

координатор рада Ученичког парламента 

 

 

 

 

Тања Кецман        Драгана Николић 

Председник Школског одбора                                              Директор школе 

     

      



Музичка школа Суботица 
 

Извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину 

87 

 

 


