
ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA ZA  

UPIS  

U PRVI PRIPREMNI RAZRED SREDNJE GLAZBENE  

ŠKOLE  

u školskoj godini 2015./2016. 
 

U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici 
koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu Pravo upisa u I. 

pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici koji do 
početka školske godine nisu navršili 15 godina života. Iznimno 

za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20, a za zanimanje 
glazbenik pjevač do navršene 22 godine života. 
 

Prijavljenim kandidatima za upis vrednuju se i boduju sposobnosti i 

darovitost na osnovi rezultata prijamnog ispita prema. Prijamni ispit 
obuhvaća provjeru glazbenog sluha, glazbenog pamćenja i 
glazbenog ritma, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih 
skladbi po slobodnom izboru. Uz navedeno provjerava se i potrebna 
tjelesna sposobnost. 

 

Vrednovanje na prijamnom ispitu glazbene darovitosti 

Ispitno povjerenstvo utvrđuje: 

Glazbenik instrumentalist   
 Potrebna tjelesna sposobnost kandidata (upisuje se: ima ili 

nema uvjeta za učenje ………………) 
 Boduje se glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam. 

Svaki element boduje se od 1 do 60 bodova. 
 

Moguće je steći najviše 180 bodova  
Minimalni broj potrebnih za upis za zanimanje glazbenik 
instrumentalist je 100 bodova i ima uvjeta za učenje …………. 
 

 

Glazbenik teorijski smjer 

 Kandidati za zanimanje glazbenik - teorijski smjer 
pristupaju samo ispitu glazbenog sluha, glazbenog 



pamćenja i glazbenog ritma. Svaki element boduje se od 1 
do 60 bodova. 

 

Moguće je steći najviše 180 bodova 
 

 

Glazbenik pjevač 

 Prijamni ispit obuhvaća provjeru glazbenog sluha (od 1 do 34 
boda), glazbenog pamćenja(od 1 do 33 boda) i glazbenog 
ritma (od 1 do 33 boda). Najveći mogući ukupni broj bodova 
je 100. 

 Izvedba dviju vokalnih skladbi po slobodnom izboru Najveći 
mogući ukupni broj bodova je 80. 

 

Moguće je steći najviše 180 bodova  
Minimalni broj bodova potrebnih za upis za zanimanje glazbenik 
teorijski smjer i glazbenik pjevač je 100 bodova. 
 


