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PREDMET: Obavijest o natjeeaju
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sljedeii kandidati:

zainteresirane da su po natjedaju od 13. 10. 2020.za postojeca radna mjesta primljeni

4

prof. gitare na neodredeno puno radno vrijeme - primljeni su na odredeno vrijeme Zlatko eosic, prof.
glazbene kulture iz Slavonskog Broda, Marijo Kovadevic. ekonomist za trgovinu iz poZege, Stjepan BlaZanin
glazbenik gitarist iz Dr5kovaca i Filip Marini6 glazbenik gitarist iz Velike

2

prof. klavira na neodredeno puno radno vrijeme - primljeni su na neodredeno vrijeme Bernard Stancl
iz Daruvara i na odredeno vrijeme Leonardo Markovi6 magistar glazbene pedagogije iz

mag-mus. klavira
Vetova

1 prof. klavira na neodredeno nepuno radno vrijeme (11,30 sati tjedno

u nastaviJ ukupno 21 sat - p1mljeni su
na odredeno vrijeme Valentina Smitpeter, mag.mus. glazbene pedagogije iz Kaptola (nadopuna sainice) i
Andrea Sovdik, prof glazbene kulture iz poZege (nadopuna satniceJ.
1 prof. audio snimanja i obrade tona na puno neodredeno radno vrijeme
Damjan Pirovi6. medicinski tehni6ar iz Velike

-

primljen

1 prof roga na puno odredeno radno vrijeme zamjena o povratka djelatnice
dopusta

-

primljena

je

Klara Cavar, glazbenik rogist iz Zagreba

sa

je na odredeno vrijeme
porodiljnog/roditeljskog

1 prof. tambure na puno odredeno radno vrijeme zamjena o povratka djelatnice sa porodiljnog/roditeljskog
dopusta - primljena je Katarina Mari6, bacc. glazbene pedagogije iz Vidovaca na dio satnice (10,30 sati u
nastavi, 19 ukupno)

l

prof- klavira na puno odredeno radno vr'rjeme - zamjena za radno mjesto Ravnatelja 61.128. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Skoli primljene su 2 osobe (nadopuna satnice). To su Antonia lagoOie,
mag.mus. glazbene pedagogije iz Frkljevaca i Marija Tonkovic, mag.mus. glazbene pedagogije iz poZege

1 prof solfeggia na nepuno odredeno radno vrijeme [12 sati tjedno u nastavi] ukupno 22 sata - zamjena o
povratka djelatnice sa porodiljnog/roditeljskog dopusta - primljena je Antonia Jagodii, mag.mus. glazbene
pedagogije iz Frkljevaca

1 prof likovne umjetnosti nepuno odredeno radno vrijeme (4 sata tjedno

djelatnice sa nepla6enog dopusta
iz PoZege

-

u nastaviJ ukupno 7 sati o povratka
primljena je Eva Grgi6 diplomirana povjesni6arka umjetnosti i etnologinja

1 prof. udaraljki na neodredeno nepuno radno vrijeme (4 sata u nastavi tjedno). ukupno 7 sati
odredeno lgor Kova6evi6, glazbenik teor'ljskog smjera iz PoZege.

- primljen

je na

Na ostala ogla5ena radna mjesta nije nitko primljen jer se na natjedaj nije nitko javio.
Sva dokumentacija o natjecaju dostupna je u tajniStvu Skole radnim danom od 7-'15 sati.
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