
Matična škola Opatija  ♦  Štangerova 67, Opatija 
Novalja - otok Pag  ♦  Slatinska bb, 53291 Novalja 
Malinska - Otok Krk  ♦  Obala 13, 51511 Malinska

GLAZBENO TALIJANSKA IGRAONICA „GIROTONDO“ 
za predškolsku djecu od 3-7 godina 

Program se odvija u matičnoj školi u Opatiji

PREDŠKOLSKO GLAZBENO OBRAZOVANJE 
za predškolski uzrast (5 - 7 godina), trajanje jednu ili dvije školske godine   

Program se odvija u matičnoj školi u Opatiji 
i u područnim odjelima Novalja i Malinska 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA «MIRKOVIĆ» 
Svi glazbeni smjerovi. Trajanje 6 godina

Program se odvija u matičnoj školi u Opatiji
i u područnim odjelima Novalja i Malinska 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA «MIRKOVIĆ» 
Svi glazbeni smjerovi. Trajanje 4 godine ili 6 godina ako se upisuju 

2 pripremna razreda za učenike bez završene osnovne glazbene škole
Program se odvija u matičnoj školi u Opatiji

GLAZBENI TEČAJEVI «MIRKOVIĆ»

STRUKTURA GLAZBENOG 
OBRAZOVANJA 

u Glazbenoj školi „Mirković“



GLAZBENO TALIJANSKA 
IGRAONICA  
„GIROTONDO“ 
za predškolsku djecu 
Već 15 godina igraonica djeluje 
u sklopu škole te nudi kvalitetan 
program ranog učenja talijan-
skog jezika i glazbenog odgoja motivirajući djecu za daljnje bavljenje glazbom. U veselom 
ozračju, uz obilje glazbenih sadržaja, ritmičkih, pokretnih i scenskih igara svakom je dje-
tetu omogućeno maksimalno razvijanje vlastitih potencijala. Igraonica je međunarodnog 
karaktera jer su polaznici, uz hrvatsku djecu i djeca iz stranih zemalja. Kroz protekle godine 
ostvarili smo uspješnu suradnju s domaćim i inozemnim vrtićima i školama te sudjelovali 
na mnogobrojnim koncertima i manifestacijama kao i sportskim natjecanjima. Polaznici 
Girotonda sa svojom voditeljicom pozvani su i rado nastupaju na svim koncertima škole 
„Mirković“.

PREDŠKOLSKO GLAZBENO OBRAZOVANJE 
Ovaj program obuhvaća djecu od 5 do 7 godina (ovisno o sposobnostima djeteta mo-
guće je uključiti i mlađe polaznike). Predškolska dob intenzivno je razdoblje učenja, upo-
znavanja s novim iskustvima, a poznato je da bavljenje glazbom u ranoj dobi kod djece 
neposredno povoljno utječe na razvoj kognitivnih sposobnosti, emocionalni razvoj i opće-
nito na cjelokupni razvoj osobnosti. Stručno vođeni program kod djece razvija kreativnost 
i opći interes za umjetnost. Na individualnoj nastavi instrumenta djeca započinju učiti 
i razvijati slušne i motoričke elemente potrebne za vladanje instrumentom. Na nastavi 
solfeggia za predškolce s djecom se izvode ritmičke i intonacijske vježbe, pjeva se i kroz 
igru stvaraju temelji estetskih iskustava i doživljaja glazbe te se provodi program glaz-

benog opismenjavanja. Djeci 
se od rane dobi također nude 
organizirani školski javni na-
stupi. Sve su to temelji kvalitet-
noga glazbenog obrazovanja, 
a stručnjaci preporučuju da 
se dijete glazbom počne ba-
viti što ranije, odnosno već u 
predškolskoj dobi.

GLAZBENI TEČAJ «Mirković»
Učenici koji žele kvalitetno glazbeno obrazovanje, a ne žele ili ne mogu u cijelosti pratiti 
nastavni plan i program, mogu upisati tečaj te sudjelovati na svim internim i javnim 
aktivnostima škole bez obveze pristupanja godišnjim ispitima. Učenik sa završenim 
tečajem, u trajanju od najmanje 1 godine, ostvaruje pravo na Uvjerenje o završenom 
tečaju.

OSNOVNA i SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA «MIRKOVIĆ»,   
s pravom javnosti

Od 7. godine života i stariji 
upisuju OGŠ. Učenici pohađaju 
individualnu nastavu instrumenta 
po izboru te grupnu nastavu 
solfeggia. Učenik sa završenom 
OGŠ-om ostvaruje 2 boda 
prilikom upisa u srednju školu. 
Nakon OGŠ učenik može upisati neki od teoretskih ili Instrumentalnih 
glazbenih smjerova SGŠ u trajanju od 4 godine ili 6 godina (učenici koji 
nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju 2 pripremna razreda). 
Srednja glazbena škola priprema učenike za upis na glazbene 
akademije i daljnje profesionalno bavljenje glazbom. 

•  Škola djeluje od 1991. godine, a svi  navedeni programi škole 
veriicirani su od strane MZOŠ-a 

•  Uz matičnu školu sa sjedištem u Opatiji, djeluju i područni 
odjeli škole na  otocima  Krku (Malinska)  i Pagu (Novalja)

•  Djeca prilikom upisa u bilo koji od navedenih programa GŠ 
ne moraju polagati testove glazbenih sposobnosti niti ispitivanja 
sluha, već se tijekom prvih mjeseci rada s djetetom utvrđuje 
ima li dijete ili ne osnovne predispozicije za bavljenje glazbom

• Škola intenzivno surađuje s lokalnom zajednicom, gradskom upravom, turističkim 
zajednicama, s nizom kulturnih ustanova, glazbenih i neglazbenih  škola u hrvatskoj i 
inozemstvu

• Posebna suradnja ostvarena je s centralnom ruskom glazbenom školom i istaknutim ruskim 
glazbenim pedagozima

• Tri do četiri puta godišnje u školi gostuje profesorica Yovka Yordanova (Bugarska – Rusija) 
violinska pedagoginja svjetske reputacije koja provodi poseban program s početnicima na 
violini

• Svim učenicima se redovito organizira nastupanje na koncertima koji im omogućavaju 
stjecanje neophodnog scensko-koncertnog iskustva

• Učenici redovito sudjeluju na državnim i međunarodnim natjecanjima gdje postižu zapažene 
rezultate, a do danas škola bilježi više od 160 nagrada svojih učenika

• Od 2006. godine stalni domaćin hrvatskog Državnog natjecanja učenika i  
studenata glazbe - komorni sastavi, koje se održava u Opatiji

• Škola je inicijator i organizator  projekta „Veliki i mali za Opatiju“ u kojem 
sudjeluju sve odgojno obrazovne ustanove s područja grada Opatije 

•  Ravnateljica škole prof. Olivera Mirković dobitnica je nagrade Grada 
Opatije u 2013. godini za područje odgoja i obrazovanja

♫♪ ♪  ♪♫
  ♫♪ ♫ ♫♫♪   ♫  ♪♫


