




Odjel za gudače i harfu 
pročelnica: Mia Grubišić, mag. mus., soba 15/II. 

školska godina 2022./2023. 
Okvirni raspored rada nastavnika po sobama 

soba 2/I. 
Ina Vagroš, prof. mentor soba 2 ponedjeljak i četvrtak popodne 
nastava violine  utorak i petak ujutro 
  srijeda  popodne 

soba 6/I. 
Novi nastavnik ponedjeljak i četvrtak  poslijepodne 
nastava violine  utoraki i petak  ujutro 
Edita Kolovrat zamjena srijeda  popodne  

 

Marta Serdarušić Smolčić, mag. mus.  ponedjeljak i četvrtak  ujutro 
nastava violine  utorak i petak  poslijepodne 
(umjesto M. Pavliš, prof.) srijeda poslijepodne 

 

soba 15/II. 
Mia Grubišić, mag. mus. soba 15/II. ponedjeljak, i četvrtak  poslijepodne 
nastava violončela  utorak i petak                 ujutro 
  srijeda po dogovoru-popodne 

 

Enriko Četinić, prof. soba 15/II. ponedjeljak i četvrtak  ujutro 
nastava violončela   utorak i  petak                 poslijepodne  
  srijeda po dogovoru-popodne 

soba 21/V. 
mr. art. Ines Ana Tomić, prof. savjetnik soba 21/V. ponedjeljak i četvrtak poslijepodne 
nastava violine  utorak i petak                 ujutro 
  srijeda poslijepodne 

 

Branka Pollak, prof. mentor soba 21/V. utorak, petak i subota ujutro 
Nastava klavira i korepeticija soba 21/V. srijeda poslijepodne 

soba 25/V. 
Jelena Žužak, prof. soba 25/V. ponedjeljak i četvrtak  ujutro – od 800 

nastava violine  utorak i  petak                 poslijepodne – od 1500 
  srijeda poslijepodne 

 

Jelena Očasić, prof. mentor soba 25/V. ponedjeljak i četvrtak poslijepodne 
nastava violine    utorak i petak ujutro 
 srijeda poslijepodne 

soba 26/V. 
Luka Softić, prof. soba 26/V. ponedjeljak i srijeda prijepodne – od 800 

nastava violine  utorak i četvrtak poslijepodne – od 1500 

 subota Vukovarska ujutro 

 
 



OŠ S. S. Kranjčevića, Bogišićeva ulica 13; SSK soba 2  

Tonka Javorović OŠ SSK 2 ponedjeljak i četvrtak        ujutro  
nastava violončela  utorak i petak poslijepodne 
Zamjena za Vandu Jakšeković, mag. mus.  srijeda poslijepodne 
    

Kristina Knežević, mag. mus. OŠ SSK 2 ponedjeljak i četvrtak poslijepodne 

nastava viole  utorak i petak ujutro 
zamjena za J. Simonović Mrčela, 
mag.mus. 

 srijeda  po dogovoru 

 

Češki narodni dom, Šubićeva ulica 20, I. kat 
Tajana Vukelić Peić, prof. mentor  ČND I. kat ponedjeljak  i četvrtak poslijepodne 
nastava harfe  utorak i petak ujutro 
  srijeda poslijepodne 

 
 

Dinko Stipaničev, mag. mus. ČND I. kat ponedjeljak  i četvrtak ujutro 
nastava kontrabasa  utorak i petak poslijepodne 
  srijeda po dogovoru 

Škola Trg žartava; Ulica grada Vukovara 35, prizemlje ili SSK, Bogišićeva ulica 13 
prof. Martin Draušnik, violina po dogovoru  

Dora Kuzmin Maković, prof, violončelo po dogovoru 
 

Mali gudački orkestar osnovne škole – grupa A 
Ulica grada Vukovara 35, prizemlje, dvorana 2 

subota – dvorana 2 900 – 1100 Luka Softić, mag. mus. 
SVI gudači III. i IV. razreda dužni su pohađati nastavu Malog gudačkog orkestra. 

Prva proba Malog orkestra biti će oglašena naknadno 

Veliki gudački orkestar osnovne škole – grupa B 
Ulica grada Vukovara 35, prizemlje, dvorana 1 

subota 1100 – 1300 Luka Softić, mag. mus. 
SVI gudači V. i VI. razreda dužni su pohađati nastavu Velikog gudačkog orkestra. 

Prva proba Velikog orkestra biti će oglašena naknadno 

Gudački orkestar srednje škole 
Ulica grada Vukovara 35, prizemlje, dvorana 2 

utorak i petak 2015 – 2145 mr. art. Vladimir First 

Prva proba Gudačkog orkestra biti će oglašena naknadno 
 

Točan raspored rada svakog nastavnika biti će objavljen kada 
se jave svi učenici i nakon izrade konačnog rasporeda sati 

nastave. 
 



Odjel za gitaru, mandolinu i solo pjevanje 
pročelnica: Ranka Cvetković, prof., soba 19/V. 

školska godina 2022./2023. 
Okvirni raspored rada nastavnika po sobama 

soba 19/V. 
Ranka Cvetković, prof. soba 19/V.  utorak i petak               ujutro – od 800  
nastava gitare  ponedjeljak  i četvrtak poslijepodne – od 1400 
  srijeda ili subota po potrebi  

 
soba 19/V. 

Danko Jukić, prof. mentor soba 19/V. utorak i petak poslijepodne – od 1400 
nastava gitare  ponedjeljak  i četvrtak       ujutro – od 800  
  srijeda ili subota po potrebi  

 

soba 30/IV. 
Petar Kvesić, prof.  soba 30/IV. utorak i petak poslijepodne – od 1400 
nastava gitare  ponedjeljak  i četvrtak               ujutro – od 800 
  srijeda ili subota međuturnus  

 

soba 30/V. 
Nikica Polegubić, prof. soba 30/IV. ponedjeljak  i četvrtak        poslijepodne – od 1400  
nastava gitare  utorak i petak ujutro – od 800 
  srijeda ili subota međuturnus  

 

soba 31/V. 
Branko Pralica, prof. soba 31/IV. utorak i petak               ujutro – od 800  
nastava gitare  ponedjeljak  i četvrtak  poslijepodne – od 1400  
  srijeda ili subota međuturnus  

 

soba 31/IV.  
Alan Metelko, prof. soba 31/IV. ponedjeljak  i četvrtak   ujutro – od 800 
nastava gitare   utorak i petak              poslijepodne – od 1400 

  srijeda ili subota međuturnus 

 
MANDOLINA soba 9/II.  

Maksimilijan Borić, mag. muz. soba 
27/V. 

ponedjeljak i četvrtak  poslijepodne – od 1400  

nastava mandoline    

Odjel za solo pjevanje 
mr. art. Nataša Šurina, prof. mentor soba 

2/I. 
ponedjeljak i četvrtak        ujutro 

  utorak i petak popodne 
  srijeda po dogovoru 

 

Točan raspored rada svakog nastavnika biti će objavljen kada se 
jave svi učenici i nakon izrade konačnog rasporeda sati nastave. 
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