
Smotra dječjih klapa  
Smotra dječjih klapa je državno natjecanje klapa djece i mladeži Republike Hrvatske i sastavni je dio 
natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.  
 
Organizatori  
Agencija za odgoj i obrazovanje  
Festival dalmatinskih klapa Omiš 
Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš 
 
Predsjednik Državnog povjerenstva  
prof. Mijo Stanić, ravnatelj Festivala dalmatinskih klapa Omiš 
Festival dalmatinskih klapa Omiš, Ivana Katušića 5, 21310 Omiš 
telefon: 021/861015; mob.: 099/4229683; e-mail: direkcija@fdk.hr  
 
Vrijeme i mjesto 
Subota, 11. lipnja 2022. u 19.00 h, Trg kralja Tomislava 1, Omiš  
 
Ciljevi natjecanja  
– očuvanje i prenošenje tradicije klapskog pjevanja 
– druženje mladih klapskih pjevača na baštinskim zasadama 
– priprema za buduće pjevanje u odraslim klapama  i njihovo ohrabrivanje u istraživanju 
tradicijske glazbe Dalmacije 
– podizanje glazbene kulture mladih 
– poticanje na aktivno bavljenje glazbom 
– afirmacija glazbenog stvaralaštva mladih 
– praćenje i vrednovanje rezultata rada dječjih klapa i njihovih nastavnika/voditelja. 
 
Sudionici natjecanja 
Dječje klape koje djeluju pri:  
– osnovnim, srednjim i glazbenim školama 
– kulturno-umjetničkim društvima djece i mladeži 
– samostalno. 
 
Pravilnik natjecanja dječjih klapa 
Dječje klape natječu se u dvije kategorije: 
– kategorija A do 15 godina (učenici osnovnih škola) 
– kategorija B do 18 godina (učenici srednjih škola) 
– dobne granice utvrđuju se tako da u određenu kategoriju ulaze oni natjecatelji koji u godini 
natjecanja navršavaju godine navedene za tu kategoriju i mlađi. 
 
– Kategorija A do 15 godina (učenici osnovnih škola): 
– klapa nastupa u sastavu od 5 do 10 članova (djevojčice, dječaci, mješovito) 
– između izvedbe prve i druge pjesme klapa može zamijeniti do dva člana 
– klapa pjeva troglasno ili četveroglasno, bez pratnje glazbenih instrumenata – a cappella. 
 
– Kategorija B do 18 godina (učenici srednjih škola): 
– klapa nastupa u sastavu od 5 do 8 članova (djevojčice, dječaci, mješovito) 
– između izvedbe prve i druge pjesme klapa može zamijeniti do dva člana 
– klapa pjeva četveroglasno, bez pratnje glazbenih instrumenata – a cappella. 
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– Svaki pjevač može biti član samo jedne dječje klape koja se natječe. 
– Klapa izvodi dvije klapske pjesme (tradicijski napjevi i skladbe) vodeći računa da odabrane pjesme  
i njihove obrade budu prikladne za djecu te u duhu dalmatinskog tradicijskog pjevanja o čemu će se 
nastavnici/voditelji dječjih klapa savjetovati s organizatorima odmah nakon dostavljene prijavnice. 
– U obje kategorije dječje klape izvode po dvije klapske pjesme (tradicijske napjeve ili skladbe) od 
kojih barem jedna mora biti tradicijski napjev. 
 
Napomena:  
S obzirom na to da postoji vrlo malo notne literature namijenjene dječjim klapama FDK Omiš je 
pokrenuo inicijativu među priznatim klapskim obrađivačima da bi tradicijske pjesme obrađivali i za 
dječje klape. Prikupljena građa bit će analizirana, tiskana i dostupna dječjim klapama i njihovim 
nastavnicima/voditeljima. 
 
Stručni ocjenjivački sud i ocjenjivanje 

– Stručni ocjenjivački sud sastoji se od pet do sedam članova koji su se dokazali svojim radom, 
rezultatima i priznanjima kao voditelji, pjevači, obrađivači, skladatelji, pedagozi ili muzikolozi 
klapske provenijencije. 

– Stručni ocjenjivački sud pri ocjenjivanju dječjih klapa u obzir uzima sljedeće kriterije: 
– umjetnički dojam: tradicijski izričaj, interpretacija, dinamika, agogika 
– tehnički dojam: intonacija, ujednačenost glasova, složenost programa. 

– Klape se ocjenjuju do mogućih 100 bodova. Uspjeh svake klape se određuje zbrajanjem bodova 
svakog člana ocjenjivačkog suda i dijeljenjem zbroja s brojem članova ocjenjivačkog suda. Srednja 
(konačna) ocjena sastoji se od cijelog broja sa dva decimalna mjesta iza zareza, bez zaokruživanja. 
Prije zbrajanja najviša i najniža ocjena se približavaju na 3 boda sljedećoj najvišoj odnosno 
najnižoj ocjeni. 

– Ljestvica poretka dječjih klapa se određuje prema broju bodova. 
– Ako više klapa u istoj kategoriji ostvari jednak broj bodova, prednost u poretku dodjeljuje se 

klapama koje pjevaju četveroglasno i klapama koje imaju manji broj članova. 
– Predsjednik ocjenjivačkog suda verificira sve zapisnike ocjenjivanja, te potpisuje diplome i 

priznanja natjecateljima. 
– Po završetku natjecanja javno se objavljuju rezultati. 
– Odluke stručnog ocjenjivačkog suda su konačne. 
 

Nagrade 
– Klapama i nastavnicima/voditeljima se dodjeljuju plakete i diplome za osvojenu nagradu i za 

sudjelovanje i to: 
 

Prva nagrada   dječjoj klapi koja osvoji 90 bodova i više 
Druga nagrada   dječjoj klapi koja osvoji od 80 do 89.99 bodova 
Treća nagrada   dječjoj klapi koja osvoji 79.99 bodova i manje. 
 

plaketa Zlatni omiški grdelin dječjoj klapi koja osvoji prvo mjesto prema broju bodova u 
kategoriji A do 15 godina 

plaketa Zlatni omiški grdelin dječjoj klapi koja osvoji prvo mjesto prema broju bodova u 
kategoriji B do 18 godina 

plaketa Srebrni omiški grdelin dječjoj klapi koja osvoji drugo mjesto prema broju bodova u 
kategoriji A do 15 godina 



plaketa Srebrni omiški grdelin dječjoj klapi koja osvoji drugo mjesto prema broju bodova u 
kategoriji B do 18 godina 

plaketa Brončani omiški grdelin dječjoj klapi koja osvoji treće mjesto prema broju bodova u 
kategoriji A do 15 godina 

plaketa Brončani omiški grdelin dječjoj klapi koja osvoji treće mjesto prema broju bodova u 
kategoriji B do 18 godina. 

 
 

Prijava dječjih klapa 
Prijava učenika za Smotru dječjih klapa odvija se putem aplikacije Agencije za odgoj i obrazovanje 
dostupne na natjecanja.azoo.hr, a unos prijave učenika u aplikaciju unose odgovorne osobe u školama 
koje je imenovao ravnatelj Škole.  
 

– Prijavnica za sudjelovanje na Smotri dječjih klapa nalazi se na internetskoj stranici Agencije za 
odgoj i obrazovanje. Ispunjenu prijavnicu treba poslati zaključno do 6. svibnja 2022. godine na 
elektroničku adresu Festivala: direkcija@fdk.hr 

– U prijavnici navesti: 
– naziv dječje klape, kategoriju klape, mjesto djelovanja, kontakt nastavnika/voditelja 
– popis pjesama 
– popis i godine rođenja pjevača/pjevačica. 

– Uz prijavnicu priložiti: 
– kraći životopis klape i eventualno jednu fotografiju 
– audio– ili videosnimka dvije do četiri prijavljene klapske pjesme (tradicijski napjevi ili 

skladbe), od kojih barem jedna mora biti tradicijski napjev. 
Napomena: Ako je pjesma ranije objavljena, obavezno navesti izvor. Ako pjesma nije nigdje 

objavljena, obavezno priložiti notni zapis.  
 
Ako ista škola ili društvo ima na natjecanju više od jedne klape, za svaku klapu šalje posebnu 
prijavnicu sa svim podacima. 
 
Na temelju dostavljenih snimki stručni sud će sukladno propozicijama odabrati klape koje 
udovoljavanju kriterije za sudjelovanje na Smotri dječjih klapa u Omišu. 
 
Prijave dječjih klapa poslati na adresu:  
Festival dalmatinskih klapa Omiš  
(za Smotru dječjih klapa) 
Ivana Katušića 5, 21310 Omiš 
Tel.: (021) 861 015 
E-mail: direkcija@fdk.hr  
 
Članovi državnoga povjerenstva Smotre dječjih klapa u Omišu 
 
1. Mijo Stanić, prof., ravnatelj FDK Omiš, predsjednik Državnog povjerenstva 
2. dr. sc. Ivana Tomić Ferić, Umjetnička akademija Split 
3. dr. sc. Anita Gergorić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka 
4. Antonela Burić, mag., Osnovna škola Mejaši, Split 
5. Vanda Ferić, prof., Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić, Omiš 
6. Sandra Ivančić, prof., Srednja škola fra Andrija Kačić Miošić, Makarska 
7. Tanja Topić, prof., Glazbena škola Makarska 
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