
REPULIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UMJETNIČKA ŠKOLA MIROSLAV MAGDALENIĆ
Č A K O V E C
V. Nazora 14
40000 Čakovec
KLASA: 112-07/20-06/01
URBROJ: 2109-50-20-17
Čakovec, 28.8.2020.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   ( NN
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i  64/20) i
članaka 12. i 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić
Čakovec, na prijedlog ravnateljice Senke Bašek-Šamec, prof., Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje
kandidata za zapošljavanje dana 28.08.2020. god. donosi:

ODLUKU
o načinu procjene odnosno tes+ranja kandidata prijavljenih na natječaj 

I.
Za natječaj objavljen dana 19.8.2020. god.  na mrežnim  stranicama i  oglasnim pločama Hrvatskog

zavoda  za  zapošljavanje  te  mrežnim stranicama  i  oglasnim  pločama  Umjetničke  škole  Miroslav

Magdalenić Čakovec, za radna mjesta:

1. Učitelj/ica klavira/korepe+cije, OBŠ, Čakovec
1 izvršitelj/ica na neodređeno,  puno radno vrijeme, 40 saC ukupnog tjednog radnog vremena

2. Učitelj/ica klavira, PO Prelog
1 izvršitelj/ica na neodređeno,  puno radno vrijeme, 40 saC ukupnog tjednog radnog vremena

3. Učitelj/ica klavira, PO Mursko Središće
 1 izvršitelj/ica na neodređeno,  puno radno vrijeme, 40 saC ukupnog tjednog radnog vremena
4. Učitelj/ica klavira, PO Mursko Središće
 1  izvršitelj/ica  na  neodređeno,  nepuno  radno  vrijeme,  20  saC ukupnog tjednog  radnog  

vremena
5. Učitelj/ica klavira, Čakovec 

1  izvršitelj/ica  na  određeno  vrijeme (zamjena  za  rodiljni/roditeljski  dopust),  puno radno  
vrijeme, 40 saC ukupnog tjednog radnog vremena

utvrđuje se sljedeći način procjene odnosno tes+ranja kandidata/kinja:

PRAKTIČNI DIO:
1. Reprodukcija skladbe po slobodnim izboru iz literature prema pripadajućoj struci (3-5 min.);
2. Ogledni sat u trajanju od 20 min. prema pripadajućoj struci;
3. InformaCčka pismenost: izrada i ispis teksta u programu Word sa zadanim postavkama stranice i 
zadanom temaCkom: PRIPREMA UČITELJA ZA NASTAVNI SAT – jedna stranica teksta.

USMENI DIO:
Svaki član povjerenstva postavlja jedno pitanje iz sljedećih područja:
1. Područje struke;
2. Područje metodike ili pedagogije;
3. Područje opće ili glazbene kulture.



II.
Procjena  odnosno  tesCranje  kandidata/kinja  prijavljenih  na  natječaj  za  radna  mjesta  klavira  i
klavira/korepeCcije  obavit  će  se  u  prostorima  Umjetničke  škole  Miroslav  Magdalenić  Čakovec,
Vladimira Nazora 14, Čakovec prema sljedećem rasporedu:

1. rujna 2020. god. - u vremenu od 8,00 do 9,00 saC – INFORMATIČKA PISMENOST 
(kandidaC moraju osiguraC vlasCto prijenosno računalo)
- u vremenu od 9,00 do 9,30 – REPRODUKCIJA SKLADBE
- u vremenu od 11,00 do 12,30 – USMENI DIO
- u vremenu od 13,30 do 15,00 – OGLEDNI SATOVI KANDIDATA 
PRIJAVLJENIH ZA RADNO MJESTO UČITELJA KLAVIRA/KOREPETICIJE  
BALETA

2. rujna 2020. god. od 8 sa+ - OGLEDNI SATOVI KANDIDATA PRIJAVLJENIH ZA RADNA MJESTA
UČITELJA KLAVIRA. Točan raspored  dostavit će se na e-mail svakom kandidatu.

Svi kandida+ prijavljeni  za radna mjesta klavira i  klavira/korepe+cije  dužni su pristupiC procjeni
odnosno tesCranju. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni odnosno tesCranju u navedeno vrijeme,
smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.
Svi su kandidaC/kinje dužni sa sobom imaC važeću osobnu iskaznicu.

III.
Svi kandidaC dužni su se držaC propisanih epidemioloških mjera.

IV.
Članovi povjerenstva za procjenu odnosno tesCranje kandidata/kinja prijavljeni na natječaj za radno
mjesto učitelja/ica klavira su:

1. Davor Žličar
2. Mirjana Džanko
3. Marija Dolores Grabant

Članovi povjerenstva za procjenu odnosno tesCranje kandidata/kinja prijavljenih na natječaj za radno
mjesto učitelja/ice  klavira/korepeCcije u OBŠ su:

1. Ivana Brez Murk
2. Mateja Božić
3. Davor Žličar

V.
     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                               Predsjednik Povjerenstva (klavir): 
 Mirjana Džanko v.r.

Predsjednik povjerenstava (klavir/korepeCcija OBŠ): 
Ivana Brez Murk v.r.

                                  
                             


