Na osnovi 34. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/2000) in 26.
člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v
glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/2003) izdaja Glasbena šola Nazarje

Navodila
o opravljanju izpitov kandidatov, ki niso vpisani v glasbeno šolo.
1.
Kandidat lahko opravljajo letni izpit iz inštrumenta, petja, nauka o glasbi ter solfeggia.
2.
Kandidat oz. njegov učitelj odda šoli najkasneje štirinajst dni pred izpitnim rokom
prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS – Obr. 1,93).
Odjava pa se lahko odda najkasneje tri dni pred izpitnim rokom.
3.
Glasbena šola razpisuje dva izpitna roka, in sicer:
-

med 20. in 30. januarjem ter

-

med 10. in 20. junijem.

O datumu izrednga roka odloča ravnatelj.
Ob prijavi kandidata na izpit, šola pisno obvesti kandidata o točnem času izpita.
Strošek izpita kandidat poravna v tajništvu šole pred opravljanjem izpita.

4.
Kandidat mora predelati program po zahtevanem učnem načrtu ter izvajati izpitno
snov, ki je prav tako navedena v učnih načrtih. Kandidat lahko opravlja največ dva
razreda hkrati, vendar mora za vsak razred posebej pripraviti izpitno snov ter
predložiti vsa potrebna dokazila o predhodnem šolanju.
Kandidati, ki opravljajo izpit iz pihal, trobil, godal ter petja morajo na izpitu igrati/peti s
svojim korepetitorjem. Kandidat je prav tako dolžan na izpitu igrati/peti iz originalnih
not.

Iz nauka o glasbi ter solfeggia je izpit v pisni in ustni obliki.
Kandidati, ki opravljajo izpit iz nauka o glasbi, na izpitu izvajajo točno določen izbor
vaj, ki jih določi komisija in se letno spreminjajo.
Učni načrti so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/glasbeno_izobrazevanje/programi/

5.
Vsi izpiti kandidatov, ki niso vpisani v glasbeno šolo, se izvajajo na matični šoli ob
prisotnosti tričlanske komisije, ki jo določi ravnatelj.
Komisija ob koncu izpita poda oceno, ki je dokončna.
Po opravljenem izpitu, šola kandidatu izda spričevalo oziroma potrdilo.
6.
Višino stroškov opravljanja izpitov določi ravnatelj ob potrditvi letnega delovnega
načrta za tekoče šolsko leto.
Za šolsko leto 2011/2012 znašajo stroški opravljanja izpita 50 eur.
7.
Navodila o opravljanju izpitov kandidatov, ki niso vpisani v glasbeno šolo, so bila
predstavljena in potrjena s strani učiteljskega zbora na sestanku učiteljev dne 30.
januarja 2012 in veljajo do sprememb.

Jernej Marinšek, prof.
ravnatelj

Nazarje, 6. 12. 2011

