
JEDAN REZULTAT NATJECANJA U ZNANJU ILI SPORTU 

 

ZNANJE 

Državno/međunarodno natjecanje* iz jednog od predmeta koji se 

boduje za upis. 

1., 2. ili 3. mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu. IZRAVAN UPIS (Ako je riječ o školi koja provodi ispit 
sposobnosti i darovitosti, treba zadovoljiti na ispitu) 

1. mjesto kao član skupine u 5.,6.,7. i 8. razredu. 4 boda 
2. mjesto kao član skupine u 5.,6.,7. i 8. razredu. 3 boda 

3. mjesto kao član skupine u 5.,6.,7. i 8. razredu. 2 boda 
Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. i 8. 
razredu. 

1 bod 

 

*Iz Kataloga u organizacija AZOO-a koje je odobrilo MZOS, a međunarodna koje verificira AZOO. 

 

 

 



SPORT 

Državno natjecanje školskih sportskih društava*. 

1. Mjesto kao član ekipe 3 boda 

2. Mjesto kao član ekipe 2 boda 

3. Mjesto kao član ekipe 1 bod 

 
*Ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva ŠSD RH, a pod nadzorom HŠŠS-a. 

 

 

 

 

 

 

 



DODATNI BODOVI UMJETNIČKIH PROGRAMA 

Likovna umjetnost i dizajn 
 

Glazbena umjetnost Plesna umjetnost 

Prijamni ispit darovitosti crtanjem 
olovkom ili ugljenom te slikanjem 
(tempera, gvaš ili akvarel). (max. 120 
bodova, min. 70 bodova - bodovni 
prag) 

Prijamni ispit glazbene darovitosti iz 
temeljnog predmeta struke i solfeggia, 
za teoretičara klavir i solffeggio, a za 
graditelja i restauratora solfeggio i 
ocjenu iz izrađenog glazbala. (max. 170 
bodova, min. 70 bodova - bodovni 
prag) 
Kandidat koji nije pohađao osnovnu 
glazbenu školu upisuje prvi pripremni 
razred srednje glazbene škole nakon 
prijamnog ispita koji sadrži provjeru 
sluha, glazbenog pamćenja i ritma, a 
za glazbenika pjevača i izvedbu dviju 
vokalnih skladbi po slobodnome 
izboru. 

Prijamni ispit plesne darovitosti iz 
glavnih plesnih predmeta koje 
utvrđuje škola. (max. 115 bodova, min. 
70 bodova – bodovni prag) 

 Postignut opći uspjeh iz 5. i 6. razreda 
glazbene škole ili dva razreda 
pripremnoga obrazovanja. 

Opći uspjeh iz 4. razreda plesne 
odnosno baletne škole ili uspjeh iz 
pripremnoga razreda. 

 



DODATNI BODOVI ZA UPIS U RAZREDNE ODJELE ZA SPORTAŠE 

Uvjet za prijavu je uvrštenost na rang-listu određenog nacionalnog 

sportskog saveza. 

Formula za izračunavanje broja bodova prema kriterijima  
sportske uspješnosti* 

Do 80 bodova 

 

*položaj na rang-listi matičnog nacionalnog sportskog saveza; ukupan broj kandidata na toj rang-listi; skupina u koju je pojedini sport razvrstan, 

prema odluci Povjerenstva za upis učenika u 1. razred srednje škole u tekućoj šk.god. za razredne odjele za sportaše; rang-liste kandidata za 

svaki nacionalni sportski savez jedinstvene su u smislu da prihvaćaju i ženske i muške kandidate. 

 


