
OBVESTILO O SPREJEMU

Udeleženci preizkusa bodo o rezultatih 
in možnosti vpisa otroka 
v glasbeno šolo obveščeni po pošti, 

do petka, 3. junija 2022

PROSTIH MEST 
šol. l. 2022/23

tajništvo 02 585 15 30
ravnatelj 02 585 15 32
info@gssol.si

INFORMACIJE 

www.gssol.si

www.gssol.si

Zloženko izdala GŠ Slavka Osterca Ljutomer 
v nakladi 200 izvodov, 13/2022

VPIS NOVIH UČENCEV

v ponedeljek, 6. junij in torek 7. junij 
2022 od 9. do 16. ure v tajništvu šole

(izpolnitev vpisnega lista - plačilo vpisnine 10,00 €, 
 po izstavljeni položnici).

PREIZKUS
GLASBENIH SPOSOBNOSTI
ZA PROGRAM GLASBA

sreda, 25. in četrtek, 26. maj 2022,
od 17. do 19. ure v prostorih
GŠ Slavka Osterca Ljutomer, 
Prešernova ulica 8.

Informativno prijavo lahko opravite 
tudi na povezavi

https://www.eglasbenasola.si/
applications_api/application/16

Veseli bomo vašega odziva in povpraševanja.
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NOVO - možen vpis v program 
BALET (starost praviloma 9 let). 
Preizkus plesne sposobnosti bo 
po dogovoru z učiteljico baleta.

PROGRAM glasba
sprejemni preizkus v prostorih  

PROGRAM nadstandard
• električna kitara 
  (ali elektro-akustična kitara)
• bas kitara
• sintetizator 
 (analogni/modularni)
• ukulele 

GŠ Slavka Osterca Ljutomer, 
Prešernova ulica 8

PROGRAM balet
sprejemni preizkus

Preizkus poteka tako, da otrok 
najprej zapoje pesmico po lastni izbiri, 
nato pa se preizkusijo še sposobnost 
otrokovega posnemanja tonov, 
melodičnih in ritmičnih motivov 
ter druge sposobnosti, pomembne 
za uspešno glasbeno izobraževanje.

www.gssol.si
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prosta mesta

Pred pričetkom preizkusa starši 
s strokovnim svetovanjem učiteljev 
izpolnijo prijavnico.

VPIS NA INSTRUMENT

• primerna starost za posamezni 
instrument,

• specifične zahteve posameznih 
instrumentov,

• uspešno opravljen sprejemni preizkus,
• učenec mora imeti svoj instrument 

(pihala, trobila, godala – možnost 
izposoje instrumenta),

• vpis je omejen glede na prosta mesta 
pri posameznih instrumentih,

• prednost pri sprejemu imajo učenci, 
ki uspešneje opravijo preizkus 
glasbenih sposobnosti;

PREDŠOLSKA 
GLASBENA VZGOJA (5 let)

(7 let in več) 

GLASBENA PRIPRAVNICA (6 let)

PLESNA PRIPRAVNICA (6-8 let)

starši vpišejo otroka 
v terminu vpisa novih učencev,
6. in 7. junij 2022 od 9. do 16. ure 
v tajništvu šole.

*do zapolnitve mest 
v posamezni skupini

PROSTI VPIS

PROGRAM nadstandard
• električna kitara 
  (ali elektro-akustična kitara)
• bas kitara
• sintetizator 
 (analogni/modularni)
• ukulele 

PROGRAM balet
sprejemni preizkus
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