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I. ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE 
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Glasbene šole Murska Sobota: 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o šolski inšpekciji 
- Zakon o delovnih razmerjih 
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 
- Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
- Uredba o kriterijih za določanje količnikov za določitev osnovne plače direktorjev javnih zavodov 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede 
- Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, ki opravljajo 

dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za 

vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol 
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in 

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol 
- Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah 
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih 
- Zakon o javnih naročilih 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov 
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah 
- Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah 
- Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole 
- Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli 

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota 
 
II. LETNO POROČILO O SAMOEVALVACIJI 
1. Kratka predstavitev zavoda GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA in poročilo ravnateljice o vzgojno-
izobraževalnem procesu v zavodu (šol. l. 2020/2021) 
 
Po odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota (Uradni list 
RS, 61/1996, 32/1997, 23/2007, 33/2010, 23/2011, 4/2018, 74/2019) je ustanoviteljica zavoda Mestna 
občina Murska Sobota. 
Šolski okoliš glasbene šole obsega območja naslednjih občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Hodoš, 
Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalamenci in Tišina. V šolo so vključeni tudi učenci 
izven šolskega okoliša. 
Zavod zastopa in predstavlja ravnateljica brez omejitev in je odgovorna za zakonitost in strokovnost dela 
zavoda. 
Dejavnost šole šteje kot javna služba za zadovoljevanje javnih interesov. Šola izvaja javno veljavne 
izobraževalne programe določene z Zakonom o glasbenih šolah. V glasbenih šolah veljajo predmetniki in 
učni načrti za Glasbo, Glasbeno pripravnico, Predšolsko glasbeno vzgojo, Ples in Plesno pripravnico, ki jih 
je dne, 27. 2. 2002 in 17. 2. 2003 sprejela Nacionalna komisija za vsebinsko prenovo glasbenega šolstva ter 
potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje dne, 11. 4. 2002 in 30. 3. 2003. Odredba o spremembi 
izobraževalnih programov glasbene šole pa je bila sprejeta dne, 16. 12. 2021. 
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Pri delu v šolskem letu 2020/2021 smo upoštevali naslednje usmeritve: 

• Največjo pozornost smo posvetili kvalitetnemu pouku. 

• Stalno pozornost smo posvečali sprotnemu strokovnemu izobraževanju vseh strokovnih delavcev, 
še posebej na področju novih predmetnikov in prenovljenih učnih načrtov. 

• Zavedamo se, da je zaupanje staršev v šolo in njen ugled vedno bolj odvisno od kvalitete dela 
vodstva šole, učiteljev in vseh ostalih delavcev. Zato je zelo pomembno, da delamo čim bolj 
strokovno, da dosegamo zastavljene cilje in tudi upoštevamo konstruktivne predloge staršev, ki so 
v interesu njih in njihovih otrok. 

• Izvajanje LDN spremljamo skozi celo leto. Vodstvo šole in vodje strokovnih aktivov so zadolženi za 
analizo in evalvacijo načrtovanega dela, na predlog učiteljskega zbora pa se lahko LDN med letom 
dopolni oz. spremeni. 

• Delo na Glasbeni šoli Murska Sobota je v šolskem letu 2020/2021 potekalo v skladu z Letnim 
delovnim načrtom 2020/2021, kot ga je sprejel Svet šole na seji 29. 9. 2020. 

• Svet zavoda se je v tem šolskem letu sestal dvakrat na redni seji (29. 9. 2020 in 12. 3. 2021), tri seje 
so bile korespondenčne (22. 12. 2020, 9. 3. in 24. 6.  2021).  

• Vsak prvi torek v mesecu so potekali redni sestanki učiteljskega zbora, ki jih je bilo 12. Sestanki so 
potekali tudi znotraj posameznih aktivov. 

• Opravili smo eno obdobno redovalno konferenco 21. 6. 2021 in zaključno konferenco 30. 8. 2021. 
Zapisniki obeh sej se hranijo v arhivu šole. 

• Roditeljski sestanki so se izvajali neposredno po nastopu učencev. Zaradi ukrepov COVID-19 
skupnih roditeljskih sestankov nismo imeli, opravili smo oddelčne in sicer v tednih med 14. in 18. 
septembrom 2020 ter 9. in 12. februarjem 2021.  

• Govorilne ure so učitelji opravljali enkrat tedensko oz. mesečno, večinoma preko videopovezav 
oziroma telefona. 

• Ravnateljica je hospitirala na 8 javnih nastopih, 6 razrednih nastopih in 1 uri pouka. Več nastopov 
je bilo še preko spleta. 

• Sprejemni preizkusi so bili opravljeni v rokih, ki so bili sprejeti v LDN, razpisi so bili objavljeni v javnih 
medijih. 

• Letne izpite so učenci opravljali v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole, 
Pravilnikom o preverjanju, ocenjevanju in napredovanju učencev v glasbenih šolah in LDN. 

 

Delovna obveznost delavca-učitelja obsega učno obveznost-pouk in druge oblike organiziranega dela z 
učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev 
izobraževalnega programa. Med priprave na pouk sodijo: sprotne vsebinske in metodične priprave, 
vadenje instrumenta in priprava didaktičnih pripomočkov. 

Med drugo delo sodijo sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, vodenje oddelka, 
organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje, zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z 
opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, sodelovanje s šolami in zavodi, ki izobražujejo 
strokovne delavce, mentorstvo pripravnikom, urejanje kabinetov, urejanje zbirk notnega in učnega 
gradiva, organiziranje kulturnih in drugih splošno koristnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, priprava in 
vodstvo tekmovanj, ki jih organizira zavod in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim 
načrtom. Delavec-učitelj je dolžan opravljati tudi druga dela med katera sodijo dela in naloge, po katerih 
se potreba pojavlja občasno ali nepričakovano (npr. delo v inventurnih komisijah, drugih strokovnih 
organih, strokovnih skupinah ipd.), delavec pa je za taka dela in naloge usposobljen ali se lahko usposobi z 
enostavnimi navodili delodajalca.  

V primeru zdravstvenih indikacij in po priporočilih ali navodilih zdravnika specialista za medicino dela ob 
začasni nezmožnosti delavca za delo, mora delodajalec delavcu začasno določiti, delavec pa je dolžan 
sprejeti drugo delo, ki ustreza delavčevi preostali delovni zmožnosti. Učna obveza učiteljev je 22 ur (pouk), 
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učna obveza učiteljic s 30 oz. učiteljev s 35 leti delovne dobe je 20 ur. Samo izvajanje pouka podrobneje 
ureja Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Ur. l. RS št. 82/2003). 

Velik del šolskega leta 2020/2021 je potekalo na daljavo, zato je bilo za učitelje pomembno tudi 
izobraževanje za delo s spletnimi orodji in preko ARNES povezav ter spoznavanje programov za 
obdelovanje avdiovizualnih posnetkov. 

Vsak učitelj na začetku šolskega leta izdela letne in mesečne priprave na pouk za vsakega učenca posebej, 
v katerih določi učno snov (tehnika, etude, skladbe), ki jo bo učenec skozi šolsko leto predelal. Letne 
priprave na pouk pregleda in potrdi ravnatelj na začetku šolskega leta, mesečne priprave pa vodi učitelj 
sproti. 

Udeležba učenca na šolskih in izven šolskih nastopih se določa sproti in glede na zmožnosti učenca. 
 
2. Vizija šole 
Učencem strokovno in ustvarjalno podajati učno snov, da bo njihovo znanje uporabno. Razvijati 
individualne sposobnosti učencev in jih učiti kritičnega poslušanja. Med njimi prepoznati talente, jih 
vzgajati v razgledane glasbenike in jih odgovorno usmerjati v nadaljnje glasbeno izobraževanje. Ustvarjati 
vzpodbudno učno okolje. 
 
3. Poslanstvo šole 

• Zagotavljati kakovostno in uporabno znanje, dvigovati glasbeno zavest in razvijati talent,    

• obogatiti kulturne vsebine, 

• skupaj s starši, učitelji in vodstvom šole sooblikovati ugodno delovno klimo,  

• učencem zagotavljati zdravje, varnost in dobro počutje,  

• vzpodbujati ustvarjalnost, inovativnost, kreativnost, 

• vzpodbujati skladen duhovni in socialni razvoj posameznika,  

• vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske glasbene tradicije,  

• s sodobnimi pristopi dela vplivati na razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
zakonitostmi otrokovega celostnega razvoja,  

• skrbeti za kulturni razvoj kraja in delovati kot družabno središče.  
 
4. Uvod 

Evalvacija je proces, v katerem ugotavljamo do kolikšne mere in na kakšen način smo dosegli zastavljene 
cilje. Izvajamo jo, da bi ovrednotili in določili vrednost, kakovost, uporabnost, učinkovitost ali pomembnost 
tistemu, kar evalviramo in identificirali potrebne izboljšave. Samoevalvacija pomeni, da šola sama opredeli, 
katera področja so zanjo pomembna in kako jih bo spremljala in evalvirala. Lahko jo opredelimo tudi kot 
refleksijo o pomembnih vidikih vzgojno-izobraževalne prakse, ki vodi k vrednotenju trenutnega delovanja 
šole, lotimo pa se je iz sledečih razlogov. 
• Odkrivanje/prepoznavanje prednosti in slabosti v delovanju šole 
Samoevalvacija lahko služi kot samo-analiza usmerjena v odkrivanje močnih in šibkih točk delovanja šole. 
Je pot v smeri izboljševanja šole. Podatke, pridobljene s samoevalvacijo, lahko šola uporabi za informiranje 
staršev, sveta šole, ustanovitelja in širšega okolja. 
• Spodbujanje razprave o šoli 
Pomemben je proces samoevalvacije. Pogosto je dovolj, da evalvacija spodbuja sodelovanje zaposlenih, 
dialog med učitelji, starši in učenci, z ravnateljem ter zunanjimi strokovnjaki. Spodbuja razpravo o tem, kaj 
je zares pomembno za dobro delovanje šole. 
• Povezava z načrtovanjem v šoli 
Če se razvojno načrtovanje dejavno ukvarja z vprašanjem kaj je za delovanje šole pomembno, s 
samoevalvacijo ugotavljamo in ovrednotimo v kolikšni meri so bili nameni in cilji doseženi. Pomaga nam 
torej razumeti zakaj/od kod določeni rezultati, dosežki kot posledica naših aktivnosti, pri čemer si moramo 
odgovoriti tudi na vprašanje: Kako to vemo? 
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Samoevalvacija je tako pomembna najprej za posnetek stanja, izboljšave v šoli, organizacijsko učenje in 
pridobivanje informacij za starše, lokalno okolje idr. Sistematičen pristop k zbiranju, analiziranju in 
vrednotenju različnih vidikov delovanja posamezne šole, pa je lahko tudi osnova za razvoj nacionalnega 
šolskega sistema. 
 
5. Predstavitev samoevalvacijskega področja: 
 
- »Samoocena odpornosti« (Resilience Self-Assesment, dr. A. C. Weis 2010) 
 
Anketiranci so bili učitelji. 
Način: spletni vprašalnik 
Odgovorilo je 34 vprašanih. 
 
6. Rezultati samoevalvacije 
 

ANALIZA  

Q1 Blizu sem vsaj eni osebi, ki ji zaupam in imam v njej oporo. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 1 3% 3% 3% 

 2 (Včasih) 4 12% 12% 15% 

 3 (Pogosto) 3 9% 9% 24% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

26 76% 76% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

 

Q2 Prispevam k dobremu počutju drugih. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 1 3% 3% 3% 

 2 (Včasih) 5 15% 15% 18% 

 3 (Pogosto) 16 47% 47% 65% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

12 35% 35% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  
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Q3 Fizično sem aktiven/a vsaj 3x tedensko, dovolj spim, vsaj eno uro na dan preživim zunaj, 

prehranjujem se zmerno in uravnoteženo.  

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 3 9% 9% 9% 

 2 (Včasih) 10 29% 29% 38% 

 3 (Pogosto) 10 29% 29% 68% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

11 32% 32% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

Q4 Prakticiram vaje za umiritev uma in telesa večkrat tedensko (npr. dihalne tehnike, pisanje 

dnevnika, meditacija, joga, tai chi, progresivna mišična relaksacija, avtogeni trening…) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 13 38% 38% 38% 

 2 (Včasih) 11 32% 32% 71% 

 3 (Pogosto) 5 15% 15% 85% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

5 15% 15% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

Q5 Ko preživljam težko obdobje, gledam nanj iz več perspektiv in z različnimi možnostmi za 

odziv nanj. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 2 6% 6% 6% 

 2 (Včasih) 5 15% 15% 21% 

 3 (Pogosto) 11 32% 32% 53% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

16 47% 47% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  
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Q6 Zaupam sebi, svoji intuiciji in svojim sposobnostim. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 0 0% 0% 0% 

 2 (Včasih) 1 3% 3% 3% 

 3 (Pogosto) 10 29% 29% 32% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

23 68% 68% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

Q7 Iščem in uživam v novih in neznanih izkušnjah. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 1 3% 3% 3% 

 2 (Včasih) 9 26% 26% 29% 

 3 (Pogosto) 13 38% 38% 68% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

11 32% 32% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

Q8 K vsakemu izzivu pristopim, kot da ga lahko premagam. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 1 3% 3% 3% 

 2 (Včasih) 2 6% 6% 9% 

 3 (Pogosto) 13 38% 38% 47% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

18 53% 53% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

 



 9 

 

Q9 Opazujem svet okoli sebe in zato lahko pogosto predvidevam priložnosti in izzive. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 2 6% 6% 6% 

 2 (Včasih) 4 12% 12% 18% 

 3 (Pogosto) 12 35% 35% 53% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

16 47% 47% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

Q10 Že prej sem se soočal/-a s težkimi izzivi in našel/-a zdrave načine, da sem šel/-a skozi njih. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 3 9% 9% 9% 

 2 (Včasih) 4 12% 12% 21% 

 3 (Pogosto) 13 38% 38% 59% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

14 41% 41% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

Q11 Ko se pojavijo izzivi, se z njimi soočam in jih ne zanikam, ignoriram, prav tako ne uporabljam 

psihoaktivnih snovi (droge, alkohol), da se jim ognem. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 4 12% 12% 12% 

 2 (Včasih) 3 9% 9% 21% 

 3 (Pogosto) 5 15% 15% 35% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

22 65% 65% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  
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Q12 Ukvarjam se z eno ali več dejavnostmi, ki me resnično globoko zadovoljujejo. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 1 3% 3% 3% 

 2 (Včasih) 2 6% 6% 9% 

 3 (Pogosto) 14 41% 41% 50% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

17 50% 50% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

 

Q13 Vidim širšo sliko, ko pride do izzivov (npr. upoštevam svoje prednosti, podporo, vire moči, 

humor, iščem, kaj se lahko naučim iz preteklih izzivov).  

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 1 (Nikoli ali redko) 2 6% 6% 6% 

 2 (Včasih) 2 6% 6% 12% 

 3 (Pogosto) 14 41% 41% 53% 

 4 (Vedno ali skoraj 

vedno) 

16 47% 47% 100% 

Veljavni Skupaj 34 100% 100%  

 

   

7. Ugotovitve in predlogi izboljšav 

Rezultati vprašalnika »Samoocena odpornosti« (Resilience Self-Assesment, dr. A. C. Weis 2010) so 
pokazali, da so učiteljice in učitelji, kljub velikim obremenitvam v času epidemije COVID-19 (ukrepi za 
zajezitev okužb, pouk na daljavo…), zelo odporni na spremembe in izzive, ki jih je ta čas prinesel. Po 
kriterijih, ki jih vprašalnik določa, se kar 78% učiteljic in učiteljev zaznava kot zelo odporne, ki ob izzivih 
uspevajo in so močna podpora ter vzor drugim. To nakazuje, da je velika večina njih v odlični psihofizični 
kondiciji in dobro delujejo tudi v času oteženih razmer, povezanih z naglimi, nepredvidenimi in neznanimi 
situacijami. 
Čeprav je psihofizično stanje strokovnih delavcev odlično, je zmeraj še nekaj prostora za izboljšave. Kot 
delodajalec lahko šola prispeva k dobremu počutju in fizični kondiciji zaposlenih z organizacijo športnih 
aktivnosti (pohod, kolesarjenje, zakup športnih dvoran za košarko, badminton, bazen, bowling idr.), 
izobraževanji na temo zdrave prehrane in ohranjanja fizične kondicije ter občasno ponudbo svežega, 
sezonskega sadja v zbornici. Ob analizi rezultatov smo si bili edini, da bo predvsem ponovna vrnitev 
življenja v stanje pred epidemijo, bistveno pripomogla k izboljšanju splošnega počutja vseh zaposlenih. 
Med drugim tudi z vidika družabnega življenja, saj se zaposleni po prireditvah radi družijo, sprostijo, 
pogovarjajo in razpravljajo o strokovnih in drugih zadevah.  
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 __________________________________________________________________________________ 

 
III. DRUGA DEJAVNOST, POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM 

1. Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v življenje in delo v lokalnem in regionalnem okolju 
1. 1 Na kadrovskem področju šola sodeluje z drugimi glasbenimi šolami in sorodnimi zavodi. Strokovni 
delavci opravljajo delo še na Glasbeni šoli Slavka Osterca v Ljutomeru, Glasbeni šoli Lendava, Glasbeni šoli 
Slovenske Konjice in Glasbeni šoli v Varaždinu.   
1. 2 Šola aktivno sodeluje z lokalnimi kulturnimi in drugimi zavodi, ustanovami in strokovnjaki v šolskem 
okolišu in širše, pri izvedbi raznih kulturnih ali glasbenih prireditev. Učenci šole so v preteklem šolskem 
letu nastopili na 130 spletnih in drugih nastopih ter sodelovali pri izvedbi glasbenih točk na mnogih javnih 
prireditvah v organizaciji osnovnih šol in drugih institucij. Izvedli in sodelovali so pri več spletnih projektih, 
koncertih, javnih nastopih, tematskih večerih idr. Skozi šolsko leto je pri pouku NGL potekal kviz Glasbenik 
meseca. V okviru šolskega glasbenega abonmaja je bilo izvedenih šest koncertov, ki so se predvajali v živo 
preko spleta. 22. številka šolskega glasila Tonka je izšla junija 2021 v spletni obliki.  
1. 3 Učenci in učitelji so na tekmovanjih na regijski, državni oziroma mednarodni ravni dosegli več uspehov.  

 
 
IV. POSLOVNO POROČILO 
1. Letni cilji 
Letni cilji so vezani na dolgoročno vizijo šole. Posebno skrb smo posvetili kakovosti izvajanja vzgojno 
izobraževalnega procesa. Pomembni so bili ustvarjalnost, inovativnost in odprtost šole, uresničevanju le-
teh so bile namenjene naslednje dejavnosti: 
- medpredmetna povezanost posameznih predmetnih področij, 
- uvajanje novih, sodobnih oblik in metod dela, 
- strokovno izobraževanje učiteljev in vzpodbujanje samoizobraževanja, 
- vloga učencev v vzgojno izobraževalnem procesu, 
- razvoj kvalitetnih medsebojnih odnosov 
- vzpostavitev AAI računov za delo na daljavo (ARNES). 
 
2. Oddelki in skupine 
V šolskem letu 2020/21 je bila šola organizirana: 
- 25,72 oddelkov, 
- lokacije pouka so bile matična šola in dislocirani oddelki Puconci, Sv. Jurij in Tišina, 
- pouk je potekal v popoldanskem času, 
- število učencev individualnega pouka: 393, 
- predšolska glasbena vzgoja: 2 skupini, 
- glasbena pripravnica: 3 skupine (skupini na dislociranih oddelkih kombinacija PGV in GP ali GP in NGL), 
- nauk o glasbi in solfeggio: 30 skupin (na dislociranih oddelkih 10 skupin), 
- orkestri: 4, 
- zbori: 2, 
- plesna pripravnica: 2 skupini, 
- balet: 6 skupin. 
 
3. Opis nedopustnih posledic 
Ob realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21 in v realiziranem delu ni bilo opaznih 
nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju Letnega delovnega načrta. 
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4. Ocena uspeha v primerjavi s preteklimi leti 
V primerjavi s preteklimi leti je opaziti, da kakovost izobraževalnega dela in posledično uspehi šole rastejo. 
Veliko pozornosti usmerjamo prav na to področje.  
 
5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
S prejetimi sredstvi ravnamo gospodarno in učinkovito, saj jih porabljamo namensko kot jih prejmemo od 
občine ustanoviteljice, občin pogodbenih partneric, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 
staršev. Izkaz uspeha je bil pozitiven. 
 
6. Notranji finančni nadzor 
Finančno poslovanje računovodske službe nadzira ravnateljica šole in ob poročilih tudi svet šole. Ob koncu 
koledarskega leta inventurne komisije pregledajo stanje sredstev in poslovanje šole.  
 
7. Pojasnila nedoseženih ciljev na posameznih področjih 
Cilji so bili na posameznih področjih doseženi in ni bilo potrebnih dopolnilnih ukrepov za doseganje 
zastavljenih ciljev. 
 
8. Analiza kadrovske politike, investicij 
Na šoli je bilo zaposlenih: 

• 39 strokovnih delavcev, 
• 5 tehnično administrativnih delavcev, 
• javna delavka: 1 (od 1. 9. do 31. 12. 2021). 

 
Opravljena so bila vsa vzdrževalna dela, nabavili smo instrumente, računalniško in strojno opremo ter 
drugo opremo za potrebe vzgojno izobraževalnega dela. Izvedli smo tudi nakup klavirja za šolsko dvorano. 
 
Samoevalvacijsko poročilo je bilo sprejeto na seji Sveta šole dne, 30. marca 2022. 
 
Ravnateljica: 
Erna Lukač 
 


