
 
 

Zagreb, 22.2.2023. 

 

 

POSEBNA PRAVILA NATJECANJA DRUGE SMOTRE 

DJEČJIH KLAPA OMIŠ U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. 

 

 

ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR  

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

Festival dalmatinskih klapa Omiš 

Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš 

 

OPIS  

 

Druga smotra dječjih klapa državno je natjecanje 

pjevačkih klapa djece i mladeži Republike Hrvatske 

i sastavni dio natjecanja i smotri učenika osnovnih i 

srednjih općeobrazovnih i umjetničkih škola 

Republike Hrvatske.  

 

CILJEVI 

 

• očuvanje i prenošenje tradicije klapskog 

pjevanja; njegovanje tradicijske glazbene 

kulture pod zaštitom UNESCO-a 

• okupljanje mladih klapskih pjevača na 

baštinskim zasadama 

• poticanje priprema za buduće pjevanje u 

odraslim klapama   

• poticanje mladeži u istraživanju i 

promicanju glazbene kulture i tradicijske 

glazbe Dalmacije u ostalim krajevima 

Republike Hrvatske 

• promicanje razvoja odgojnih vrijednosti te 

opće kulture i glazbene kulture mladih kroz 

aktivno bavljenje glazbom 

• razvoj kreativnosti i glazbenog stvaralaštva 

mladih 

• praćenje i vrednovanje rezultata rada dječjih 

klapa i njihovih učitelja/voditelja 

• stručna podrška i usmjeravanje mladih u 

daljnjem radu  

 

ISHODI 

 

• učenik pjevanjem izvodi autorske i 

tradicijske skladbe   

• učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi 

Hrvatske tradicijske glazbe 

• učenik ostvaruje različite glazbene 

aktivnosti radom u pjevačkoj klapi u skladu 

s vlastitim interesima i sklonostima 

• učenik upoznaje glazbu u autentičnom 

okružju 

• osvještavanje važnosti očuvanja tradicijske 

glazbe Republike Hrvatske te prenošenja na 

nove naraštaje i druge krajeve zemlje 

 

 



 

RAZINE 

 

 

 međužupanijska i državna 

 

PREDSJEDNIK DRŽAVNOG 

POVJERENSTVA  

I KONTAKT  

Adresa e-pošte: 

 

Marko Majstorović, prof.,  

viši savjetnik za umjetničke škole  

01 2785 106 

marko.majstorovic@azoo.hr 

 

 

KATEGORIJE 

 

Dječje klape natječu se u dvije kategorije: 

➢ kategorija A (od 1. razreda osnovne do 1. 

razreda srednje općeobrazovne škole) 

➢ kategorija B (od 1. do 4. razreda srednje 

škole) 

Napomena: navedeni razredi odnose se na opće 

obrazovne škole. Klape u A kategoriji mogu imati 

najviše dva člana koji u godini natjecanja pohađaju 

1. razred srednje škole. U slučaju da ih ima više od 

dva klapu je potrebno prijaviti u B kategoriju.  

VREMENIK PRIJAVE 

VREMENIK NATJECANJA 

 

MJESTO ODRŽAVANJA 

NATJECANJA 

 

Prijave klapa do 10. travnja 2023. 

Državno natjecanje dječjih klapa: 

10. lipnja 2023. u 19.00 sati 

 

Trg kralja Tomislava 1, Omiš  

 

PRIJAVE 

 

Prijavnica za sudjelovanje na Drugoj smotri dječjih 

klapa nalazi se na mrežnoj stranici Festivala 

dalmatinskih klapa Omiš. Ispunjenu prijavnicu treba 

poslati zaključno do 10. travnja 2023. godine na 

elektroničku adresu  

Festivala: direkcija@fdk.hr 

U prijavnici je potrebno navesti: 

- naziv dječje klape, kategoriju klape, mjesto 

djelovanja, kontakt učitelja/voditelja 

- popis pjesama 

- popis i godine rođenja pjevača/pjevačica 

Uz prijavnicu priložiti: 

- kraći životopis klape i jednu fotografiju 

- audio ili videosnimka dvije do četiri 

prijavljene klapske pjesme (tradicijski 

napjevi ili skladbe), od kojih barem jedna 

mora biti tradicijski napjev 

- notni zapis pjesme 

 

Napomena:  

• Potrebno je navesti izvor pjesme ako je 

pjesma ranije objavljena.  

• U slučaju da ista škola ili društvo ima na 

natjecanju više od jedne klape, za svaku 

mailto:marko.majstorovic@azoo.hr
https://fdk.hr/
https://fdk.hr/
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klapu šalje posebnu prijavnicu sa svim 

podatcima. 

Nakon objave popisa odabranih dječjih klapa 

potrebno je izvršiti unos učenika putem aplikacije 

Agencije za odgoj i obrazovanje dostupne na 

natjecanja.azoo.hr. Unos prijave učenika u aplikaciju 

unose odgovorne osobe u školama koje je imenovao 

ravnatelj Škole.  

 

PROVEDBA 

 

Stručno povjerenstvo pregledava zaprimljene snimke 

te prema zadanim kriterijima odabire pjevačke klape 

koje će nastupiti na Državnom natjecanju.  

Popis izabranih pjevačkih klapa koje se natječu na 

državnom natjecanju objavit će se na mrežnoj stranici 

Festivala dalmatinskih klapa Omiš klapa najkasnije 

do 24. travnja 2023. godine.  

Na državnom natjecanju dječjih klapa 10. lipnja 

2023. godine svaka 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 učitelji/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. 

Nakon nastupa svih pjevačkih klapa objavljuju se 

rezultati natjecanja te se dodjeljuju plakete i diplome 

za sudjelovanje i to:  

plaketa Zlatni omiški grdelin - dječjoj klapi koja 

osvoji prvo mjesto prema broju bodova u  A 

kategoriji, 

plaketa Zlatni omiški grdelin - dječjoj klapi koja 

osvoji prvo mjesto prema broju bodova u B 

kategoriji, 

plaketa Srebrni omiški grdelin - dječjoj klapi koja 

osvoji drugo mjesto prema broju bodova u A 

kategoriji, 

plaketa Srebrni omiški grdelin - dječjoj klapi koja 

osvoji drugo mjesto prema broju bodova u B 

kategoriji,  

plaketa Brončani omiški grdelin - dječjoj klapi 

koja osvoji treće mjesto prema broju bodova u A 

kategoriji, 

plaketa Brončani omiški grdelin - dječjoj klapi 

koja osvoji treće mjesto prema broju bodova u B 

kategoriji. 

Diplome o sudjelovanju primaju sve pjevačke 

klape koje nisu osvojile neku od navedenih nagrada. 

https://natjecanja.azoo.hr/
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ELEMENTI VREDNOVANJA 

 

Stručni ocjenjivački sud pri vrednovanju pjevanja 

dječjih klapa ima sljedeće kriterije vrednovanja: 

• umjetnički dojam: tradicijski izričaj, 

interpretacija, dinamika, agogika 

• tehnički dojam: intonacija, ujednačenost 

glasova, složenost programa 

 

BODOVANJE 

 

Klape se vrednuju 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. 

• U slučaju da 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 

 

ŽALBENI POSTUPAK 

 

 
Odluke stručnog ocjenjivačkog suda su konačne. 

 

PRILOZI  

 

 

 
Detaljne upute za provedbu Druge smotre dječjih 

klapa 

 


