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Štovani roditelji i učenici,  

 

ovim putem želimo Vas informirati te Vam dati osnovne obavijesti o glazbenom 

školovanju i upisu učenika u prvi razred osnovne glazbene škole. Na Vaš upit, pružit 

ćemo Vam dodatne informacije i naputke. 

 

Osnovna glazbena škola – opće informacije 
 

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje 

glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te 

bolju koncentraciju. Uzrast kandidata za upis prvog razreda osnovne glazbene škole je 7 do 

10 godina. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te orgaziranost i 

disciplinu u radu.  

Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te 

skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-

orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon 

osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje kod nas u srednjoj glazbenoj 

školi Zlatka Balokovića. 
 

Prijemni ispit 
 

zbog ograničenog broja upisnika u Glazbenu školu kandidati polažu prijemni ispit za koji 

nije potrebno predznanje. Prijemni ispit učenici polažu osobno, dolaskom u prostore 

glazbene škole. Na prijemnom ispitu za prvi razred osnovne glazbene škole učenik pjeva 

otprije znanu pjesmicu po svojem izboru i ponavlja zadani melodijsko/ritmički primjer. 

Škola je u potpunosti osigurala primjerene sanitarne uvjete te pridržavanje uputa HZJZ-a. 

 



 

Lokacije glazbene škole Zlatka Balokovića 
 

 

1.  Ivanićgradska - Ivanićgradska 41a, Zagreb. 
 

2. Travno - Božidara Magovca 103, Zagreb, (u prostoru OŠ Gustava Krkleca). 
 

3. Zaprešić – Lužnička 21, Zaprešić 

 
 

Lokacije održavanja prijemnog ispita  
 

1. Lokacija Ivanićgradska, Ivanićgradska 41a  

Za kandidate koji žele pohađati glazbenu školu na lokacijama 

Ivanićgradska i Travno, prijemni ispit održat će se na lokaciji 

Ivanićgradska, Ivanićgradska 41a, Zagreb. 

 

2. Lokacija Zaprešić, Lužnička 21, Zaprešić  

Za kandidate koji žele pohađati glazbenu školu na lokaciji Zaprešić – 

prijemni ispit održat će se na lokaciji Zaprešić, Lužnička 21, Zaprešić 

 

Mogućnosti izbora glazbala 
 

Učenici koji upisuju prvi razred osnovne glazbene škole šk. god. 

2021/2022 mogu na lokacijama Ivanićgradska, Travno i Zaprešić izabrati i 

upisati sljedeća glazbala:  
 

Ivanićgradska: klavir, violina, gitara, tambura, kontrabas, harmonika, 

flauta, klarinet, udaraljke. 
 

Travno: klavir, violina, violoncello, gitara, harmonika, flauta, klarinet. 
 

Zaprešić: klavir, violina, gitara, tambura, harmonika, flauta, truba, 

trombon, klarinet saksofon, rog. 

 

Participacija 
 

Redovna godišnje participacija u opremanju programa osnovne glazbene 

škole iznosi 2.200,00 Kn a plaća se u 10 mjesečnih obroka od po 200,00 

Kn (rujan 2021. – lipanj 2022.) + 200,00 Kn upisne participacije koja se 

plaća prilikom upisa..  



 

 

Posudba glazbala 
 

Učenici imaju mogućnost najma glazbala u skladu sa mogućnostima škole  

(klarinet, flauta, violina, violoncello, harmonika…). Participacija se plaća u 

10 mjesečnih obroka od po 100,00 Kn (rujan 2021. – lipanj 2022.)  
 

 

 

 

KALENDAR PRIJEMNOG ISPITA LJETNOG ROKA 1 
 

1. do 24. svibnja 2021. 

Prijava za prijemni ispit. Prijavu za prijamni ispit potrebno je ispuniti online, 

na www.balokovic.hr do 24. svibnja 2021. 

 

2. 25. svibnja 2021 

Objava individualnih termina prijemnog ispita na školskom webu 

www.balokovic.hr, prema anonimiziranim oznakama kandidata. 
 

3. 26., 27. i eventualno 28. svibnja 2021. od 16.00 do 20.00 sati 

Prijemni ispit. Prijemni ispit održat će se na lokacijama Ivanićgradska i 

Zaprešić prema redoslijedu dodjeljenih individualnih termina. 
 

4. 01. lipnja 2021.  

Objava rezultata prijemnog ispita na školskom webu www.balokovic.hr  
 

5. 01. lipnja 2021. – 03. lipnja 2021. 

Upis učenika koji su stekli pravo upisa (putem aplikacije ili e-maila). Roditelji 

učenika će e-mailom dobiti upute za upis te upisne obrasce. 

 
 

 

Informacije 

 
www.balokovic.hr 

 
tel.: 01/2399 181 

 

e-mail: tajnistvo@balokovic.hr 
 

 

 

 


