Tihomir Klauček rođen je 17.travnja 1965.godine u Koprivnici gdje je polazio osnovnu školu
(1972.-1980.)
Obrazovanje
1984.-1988. Muzička akademija u Zagrebu (klasa prof. Marcela Fuchsa)
1980.-1984. Srednja glazbena škola u Varaždinu
Dodatno obrazovanje
2015. Stručno usavršavanje - Stručni skup ravnatelja srednjih škola "Poboljšanje kvalitete i kulture
ustanove"
2014. Stručno usavršavanje - Stručni skup ravnatelja srednjih škola (Modul VI)
2013. Stručno usavršavanje "Upravljanje promjenama"
2012. Stručno usavršavanje - Stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova (Modul V)
2012. Stručno usavršavanje - Županijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola u Daruvaru
2011. Stručno usavršavanje - Stručni skup za ravnatelje srednjih škola u Križevcima
2011. Stručni aktiv (voditelj prof. Tomislav Špoljar)
2010. Stručno usavršavanje - Stručni skup za ravnatelje srednjih škola u Daruvaru
2010. Stručno usavršavanje - Stručni skup za ravnatelje u Rijeci
2010. Stručno usavršavanje "Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju - ICT Edu
(Modul 1)
2010. Stručni skup u Primoštenu
2010. Stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova RH-a"Ravnatelj/ica i kultura
odgojno-obrazovne ustanove" (voditelj mr. sc. Oleg Đaković)
2007.Seminar za profesore trube (voditelj prof. Marin Zokić)
2006.Seminar za profesore limenih puhačkih instrumenata (voditelj dr. Josip Grah)
2005.Seminar za voditelje puhačkih orkestara (voditelj maestro Tomislav Fačini)
2004.Stručni skup profesora saksofona (voditelj Claude Delangle)
2004.Stručni skup profesora flaute (voditeljica prof. Renata Penezić)
2003.Stručni skup profesora flaute (voditelj prof. Hansgeorg Schmaiser)
2001.Seminar za dirigente puhačkih orkestara (voditelj maestro Mladen Tarbuk)
2001.Stručni skup profesora flaute (voditelj prof. Hansgeorg Schmaiser)
1996.Seminar s praktičnim i didaktičkim radom za profesore klarineta (voditelj prof.Giovanni
Cavallin)
Radno iskustvo u struci
2010.-2015. Ravnatelj Umjetničke škole Fortunat Pintarić
1992.-2010. Učitelj puhačkih instrumenata OGŠ „Fortunat Pintarić“ u Koprivnici
1994.-1997. Učitelj glazbene kulture u OŠ „Đuro Ester“ u Koprivnici
1994.-1996. Učitelj glazbene kulture za djecu s poteškoćama u razvoju u OŠ „Podravsko
sunce“
1991.-1993. Učitelj glazbene kulture u OŠ „Andrija Palmović“ u Rasinji
Učitelj glazbene kulture u OŠ „Gola“ u Goli
Ostalo iskustvo
1984.-1991. Glazbenik u Big-Bandu, Zabavnom i Revijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije
1990. Sa orkestrom Silvija Glojnarića sudjelovanje na Jazz festivalu u Ingolstadtu na kojem su
sudjelovali i svjetski jazz glazbenici kao što su: Miles Davis, Jimmy Woode, Ed
Thigpen i dr.
1990. Sudjelovanje sa Festivalskim orkestrom na koncertu za izbor pjesme eurovizijeEurosong u Zagrebu.
Višegodišnje iskustvo u tonskom studiu, do sad objavljeno 6 Cd-a i snimljeno puno televizijskih
emisija.

Voditelj Tamburaške sekcije KUD „Koprivnički Ivanec“
Voditelj Tamburaške sekcije KUD „Koprivnica“
Iskustvo u organizacijskim poslovima
Višegodišnja organizacija i priprema koncerata: Božićni koncert u Sportskoj dvorani; Županijska
smotra puhačkih orkestara; Susreti puhačkih orkestara
Ostale vještine
Poznavanje rada na računalu:-Word, Excel
-obrada audio i video materijala -Photoshop, WaveLab
-rad u glazbenim programima (pisanje nota, produkcija glazbe)Finale, Sibelius, Cubase
Osnovno znanje engleskog jezika
Aktivnosti
Dirigent Puhačkog orkestra Grada Koprivnice
Realizacija rada u prvom mandatu
Školska godina 2010./2011.
- proširenje djelatnosti izvođenjem srednjoškolskog glazbenog obrazovanja (odlukom
Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta školi je odobreno izvođenje programa
srednjoškolskog glazbenog obrazovanja i to: glazbenik teoretičar-teorijski smjer, glazbenik
instrumentalist: klavir, gitara, saksofon, trombon, harmonika, flauta, truba, rog, i glazbenik
solo pjevač)
- Škola mijenja naziv u Glazbena škola Fortunat Pintarić
- Povezivanje svih prostorija u školi sa računalima
Školska godina 2012./2013.
- proširenje djelatnosti otvaranjem Područnog odjela osnovne glazbene škole u Virju i odjela za
suvremeni ples
- Područni odjel osnovnog glazbenog obrazovanja u Virju djeluje na adresi Osnovne škole "Prof.
F. V. Šignjara", Ivana Gundulića 5 a, Virje u kojem se izvodi nastava iz temeljnih predmeta:
klavir, truba, saksofon, klarinet i flauta.
- Plesna škola izvodi program suvremenog plesa Ane Maletić i nastavu održava u dvorani
"Branimir" pri Osnovnoj školi "A.N. Gostovinski", Školska 5, Koprivnica.
- Škola mijenja naziv u Umjetnička škola Fortunat Pintarić
- proširenje djelatnosti izvođenjem srednjoškolskog glazbenog obrazovanja za stjecanje
zanimanja/kvalifikacije glazbenik tamburaš
Školska godina 2013./2014.
- proširenje djelatnosti otvaranjem Područnog odjela osnovnog glazbenog obrazovanja u
Đurđevcu
- Područni odjel osnovnog glazbenog obrazovanja u Đurđevcu djeluje na adresi osnovne škole
Grgura Karlovčana, Đure Basaričeka 5d, Đurđevac i izvodi se nastava iz temeljnih predmeta:
klavir, gitara, klarinet, flauta, violina, tambura, rog, saksofon, trombon, tuba, truba i
harmonika.
- proširenje djelatnosti izvođenjem srednjoškolskog glazbenog obrazovanja za stjecanje
zanimanja/kvalifikacije glazbenik violinist
Školska godina 2014./2015.
- proširenje djelatnosti izvođenjem srednjoškolskog glazbenog obrazovanja za stjecanje
zanimanja/kvalifikacije glazbenik klarinetist

U petogodišnjem mandatu matična škola, područni odjeli i svi prostori u kojima se odvija nastava
opremljeni su namještajem, računalima, projektorima, bijelim školskim pločama, kopirkama,
skenerima te instrumentima (uz instrumente za osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje i instrumenti
većih vrijednosti za srednjoškolsko obrazovanje)

Cilj
Proširenje djelatnosti:
-Uvođenje nastave za početnički solfeggio (djeca 1. i 2. razreda osnovne škole)
-Otvaranje odjela za udaraljke i kupnja instrumentarija potrebnog za spomenuti odjel
-Proširenje gudačkog odjela
-Otvaranje odjela za orgulje u osnovnoj i srednjoj školi
-Uvođenje predškolskog glazbenog odgoja - glazbena igraonica za djecu vrtićke dobi
Uspostaviti suradnju sa glazbenim školama u Hrvatskoj.
Omogućiti svim nastavnicima permanentno usavršavanje, sudjelovanje na
seminarima,smotrama, stručnim skupovima te ih poticati na vlastiti umjetnički rad i koncertnu
djelatnost koja bi pozitivno i inspirativno djelovala kako na učenike tako i na promociju škole u širim
društvenim krugovima.
Zajedno sa Gradom, osnivačem škole, nastaviti na započetom projektu proširenja i izgradnje škole i
adaptacije sinagoge, te nakon proširenja i izgradnje škole opremanje novog prostora namještajem,
instrumentima i ostalim potrebnim sredstvima za rad i funkcioniranje škole.
Za potrebe Plesne škole kupnja podloge za nastupe koji se održavaju izvan prostora škole.
Edukativni koncerti učenika za gradske ustanove kao što su vrtići i osnovne škole.
Zajednički koncerti učenika matične škole i Područnih odjela Virje i Đurđevac i Odjela za suvremeni
ples.
Redovito održavanje internih i javnih produkcija.
Sudjelovanje učenika na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima.
Obilježavanje Dana škole prigodnim koncertima glazbenih odjela i Odjela za suvremeni ples.
Vođenje škole u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.
Tihomir Klauček preminuo je nakon kratke i teške bolesti, 22. prosinca 2015. godine.

