objavlja na podlagi 20., 21., 22., 23. in 24. člena Zakona o glasbenih šolah (Ur. l. RS 29/2000), 2. člena
Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. l. RS 50/2012, 56/2012) in na podlagi Sklepa
Ministrstva za izobraževanje znanost in šport z dne 17. 4. 2020

RAZPIS ZA VPIS
NOVIH UČENCEV V GLASBENO ŠOLO SEVNICA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Predšolska glasbena vzgoja
Glasbena pripravnica

otroci starosti 5 let (l. 2015)

Glasba

Priporočljiva starost



















klavir
violina, viola
violončelo
kitara
harfa
harmonika
kljunasta flavta
flavta
klarinet
saksofon
rog
trobenta
druga konična trobila
tuba
pozavna
tolkala
citre



petje

otroci starosti 6 let (l. 2014)

od 7 do 9 let
od 7 do 9 let
od 7 do 9 let
od 8 do 10 let
od 7 do 11 let
od 7 do 9 let
od 7 do 9 let
od 9 do 11 let
od 9 do 11 let
od 9 do 11 let
od 9 do 11 let
od 9 do 12 let
od 10 do 18 let
od 11 do 18 let
od 9 do 18 let
od 9 do 18 let
od 9 do 11 let
od 17 do 24 let (ženske)
od 17 do 24 let (moški)

15
30
Predvideno št.
novih učencev
3
3
1
2
4
2
1
2
3
1

SPREJEMNI PREIZKUSI
Na podlagi izpolnjenih obrazcev (Spletna prijavnica) bodo kandidati, ki
bi se želeli vpisati na instrumentalne oddelke in petje, pisno obveščeni o
datumu sprejemnega preizkusa. Glede na število prijavljenih kandidatov
bodo sprejemni preizkusi izvedeni po razporedu v mesecu juniju 2020, v
primeru prostih mest pa še med 20. in 25. avgustom 2020 (naknadni
rok).
Vključevanje v programa Predšolske glasbene vzgoje in Glasbene
pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa glasbene nadarjenosti.
VPIS
O rezultatih sprejemnih preizkusov bodo kandidati obveščeni do 1. julija
2020.
Učenec bo vpisan na podlagi izpolnjenega Vpisnega lista in poravnanega
prispevka administrativnega stroška vpisa – vpisnine v znesku 20 €.
Glasbena šola uskladi število vpisnih mest v skladu s sistemizacijo
šole ter s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi (število
vpisnih mest je omejeno), pri čemer daje prednost vpisu bolj
nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja.

3

Katja Krnc
ravnateljica Glasbene šole Sevnica

3
1
2

Sevnica, 15. maja 2020

