
Pridruži se nam.

Kjer glasba oživi.

VPIS UČENCEV
v šolsko leto 2020/2021

Naj se vam odprejo 
vrata v svet glasbe.

Vabimo vas, da nas v času izrednih ukrepov 
za omejitev širjenja virusa COVID 19, ko 
poučujemo na daljavo, obiščete na spletni 
strani www.gszalec.si, kjer boste našli 
zanimive informacije in povezave. 

Ko bo konec izrednih ukrepov in se bomo 
vrnili v šolske učilnice, si lahko ogledate naše 
delo in spoznate različna glasbila na matični 
šoli v Žalcu, ter na dislociranih oddelkih 
v Braslovčah, v Preboldu, na Polzeli in na 
Vranskem.

Že več kot 60 let se zaposleni v Glasbeni šoli 
"Risto Savin" Žalec trudimo širiti in graditi 
ljubezen do glasbe. Cilj našega kakovostnega dela 
je, da ustvarjamo, poustvarjamo, izobražujemo, 
vzgajamo ... vse z enim samim namenom:  
da bi naši učenci imeli glasbo radi.

Zagotavljanje kakovosti in odličnosti v 
izobraževanju dosegamo z uveljavljenimi in 
strokovno izobraženimi učitelji, ki s svojim delom 
razvoju glasbene šole dajejo neizbrisen pečat.

Za vsa vprašanja smo  
za vas dosegljivi na naslovu:

Glasbena šola “Risto Savin” Žalec
Aškerčeva ulica 9, 3310 Žalec

Elektronska pošta
tajnistvo@gszalec.si www.gszalec.si

Pobarvaj nas



Naučite se plesati, 
peti in igrati na

Godala:
violina, viola, violončelo, kontrabas

Trobila:
trobenta, rog, tuba, 
pozavnaCitre

Klavir, 
čembalo

Harmonika

Prvi koraki v svet glasbe

Kitara

Pihala:
flavta, 
kljunasta flavta, 
oboa, klarinet 
in saksofon

Plesni vrtec, plesna pripravnica, 
balet in balet za odrasle

Tolkala

Petje

Sprejemni preizkusi Vpis v glasbeno šolo

Sprejemni preizkusi so obvezni za vse, ki se želijo 
vključiti v program Glasba in Balet.  

Postopek sprejemnega preizkusa je naslednji:
1. Zglasite se pred učilnico, kjer deluje komisija za predmet, 

katerega želi vaš otrok obiskovati.
2. Na vratih učilnice se vpišite na seznam čakajočih kandidatov 

in obvezno izpolnite Prijavnico za vpis v glasbeno šolo, katero 
otrok odda komisiji ob opravljanju sprejemnega preizkusa.

3. Na sprejemnem preizkusu bo komisija preverila naslednje:
• izvedba pesmi po lastni izbiri;
• posnemanje melodičnih motivov in posameznih tonov po višini;
• posnemanje ritmičnih motivov in metruma v različnih tempih;
• razvitost glasbenega spomina;
• fizične dispozicije.

Brez sprejemnega preizkusa bomo vpisovali učence 
v programe: Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena 
pripravnica, Plesni vrtec in Plesna pripravnica.

Vpisovanje otrok, ki bodo uspešno opravili sprejemne 
preizkuse, bo do zapolnitve prostih mest potekalo od 
1. do 7. julija v pisarni šole, po predhodnem obvestilu 
(število vpisnih mest je omejeno skladno s sistemizacijo in 
prostorskimi zmogljivostmi šole). Starše bomo o rezultatih 
sprejemnih preizkusov obvestili s pomočjo SMS sporočil ali 
osebno po telefonu.

V program Predšolske glasbene vzgoje, Glasbene 
pripravnice, Plesnega vrtca in Plesne pripravnice bomo 
vpisovali učence brez sprejemnih preizkusov.

Sprejemne preizkuse bomo izvedli junija 
2020 v prostorih glasbene šole v Žalcu. 
Natančen datum bo objavljen na spletni 
strani šole, po koncu izrednih ukrepov za 
omejitev širjenja virusa COVID-19.

v pisarni glasbene šole v Žalcu


