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ОСНОВНА  ШКОЛА „МЛАДОСТ“ – ВРЊЦИ 

 
Из историје школе 
 

Зграда основне школе у Врњачкој Бањи сазидана је 1865.год. а све дотле настава је 

обављана по приватним кућама.Основну школу у Врњачкој бањи похађала су деца из 

околних села: Врњаца, Руђинаца, Штулца, Дубља, Новог села,Рсаваца, Липове и Станишинаца. 

Деца из Попине, Угљарева и Лозне похађала су школу у Трстенику. 

     Услед велике удаљености школе од места становања, школу је похађао мали број деце 

са села и то искључиво мушке. 

После подизања школа у околним местима Новом Селу, Дубљу, Брезовици настало је 

растеречење школа у Врњачкој Бањи, али је још увек остао већи број деце из Врњаца, 

Руђинаца чије су куће биле удаљене по више километара од школе. То је био велики напор за 

малу децу нарочито у зимско доба. Родитељи су били принуђени да своју децу доводе и 

одводе од школе јер је настава била целодневна. Поред удаљености мала деца су била 

изложена и многим елементарним непогодама. Овакво стање нагнало је ђачке родитеље да 

траже излаза. Виђенији грађани повели су акцију да се сазида школска зграда негде у 

близини железничке станице у селу Врњцима. 

    Око 1925.год. Општински одбор на челу са дугогодишњим председником Љубисавом 

Драшковићем и општин.деловођом Божилом Протићем, донео је одлуку да се у поменуту 

сврху образује фонд за подизање школске зграде у селу Врњцима. У фонд је улагана сваке 

године сума новаца предвиђена буџетом, с клаузулом, да се новац из овога фонда не сме ни 

зашта друго употребити. Новац је улаган код Народне банке, тако да је фонд 1929. 

располагао сумом од 350 000 динара. 

Пошто је по предвиђеном плану и предрачуну ова сума новаца била довољна за 

подизање школске зграде и учитељских станова  потребно је било прићи радовима, али је 

недостајало земљиште. Ово је престављало највећу тешкоћу. 

     У то време био је изабран за председника општине Милорад Грујић, књижар из 

Врњачке Бање. Он је био познат као веома добар и хуман човек. Ставио је себи у задатак да 

што је могуће пре приступи подизању школске зграде пронашавши излаз у избору 

земљишта. Као најпогодније место била је ливада Милунке супруге покојног Богољуба 

Видаковића из Врњаца. Председник М. Грујић са Милисавом Кушићем, месаром из Врњачке 

Бање и Мијушком Петровићем из Штулца отишли су код Милунке  и саопштили јој циљ своје 

посете. Милунка је као ретко хумана жена са највећим задовољством озарена лица 

изјавила: „ Не желим да продајем, већ желим за нашу школу да поклоним зато узмите 

од мога земљишта онолико колико је потребно за школу.Једино бих желела да се на 

дан моје славе Ђурђев-дана отвори школа, да се тога дана сваке године у школском 

дворишту окупља омладина-народ на игранку, као и да се моја слика, коју ћу дати 

школи истакне на видном месту“ 

Пошто се на овакав начин дошло до земљишта у површини од 1  хектара, то се одмах 

почело са припремама за зидање прво школске зграде а одмах затим и школских-учитељских 

станова. Грађани села Врњаца и Руђинаца приступили су добровољном превозу материјала: 



                                                                                                                      Школска 2015/2016.  
 

 3 

цигле, камена, креча, цемента, дрвене грађе. У овој акцији сви су учествовали како они са 

сточном запрегом тако и они без ње. 

       Зидање је отпочело 1929.године а потпуно завршено 1930.године. тако да је те године 

већ отпочела редовна настава у новој школској згради. 

 

                                          Друга Врњачка основна школа Александра I, 1930.године 

   Довршење школске зграде пропраћено је народним весељем у огромном броју грађана 

и младих и старих на дан Ђурђевдан.  Баба Милунка је поклонила школи за тај дан печеног 

вола и прва почела коло и отворила игранку-сабор у школском дворишту. 

Први наставници у новој школи у Врњцима били су Миљко Броћић и Спасоје 

Драгојевић.Броћић је са пуно младалачког полета ставио себи у задатак да школско 

двориште уреди: украсио га је цвећем,украсним шибљем, тујама, ружама испред зидане 

ограде,дрворедом липа и воћкама, тако да је школско двориште служило на понос школе и 

дивљење пролазника. 

     Школа у Врњцима није била потпуно самостална – није имала свог Управника, већ је 

потпадала под управу школе у Врњачкој Бањи и носила је назив ДРУГА  ВРЊАЧКА ОСНОВНА 

ШКОЛА. Управитељ школе у Врњачкој Бањи и Врњцима био је Душан Тошић који је такође 

помагао изградњу школе. 

    На место Спасоја Драговића дошао је за учитеља у Врњцима Иво Јосипа Влах 1933.год. из 

Тетова а родом из Истре. Све до 1 фебруара 1936. у школи су била два одељења, а тада је због 

већег броја ученика отворено и треће одељење које је примио Прока Тошић, учитељ из 

Дубља. То треће одељење чинио је трећи разред. Почетком школске 1936/37.год. Миљко 

Броћић је по одлуци Министарства просвете премештен из Врњаца у Дубље, а на његово 

место постављена Милена Бошковић, учитељица из Јасиковице, среза Трстеник. Наредне 

године Иво Влах је премештен у Врњачку Бању а његово место попунио Јован Бошковић, муж 

учитељице Бошковић. Тада ДРУГА ОСНОВНА ШКОЛА у Врњцима добија своју управу а њен 

први Управитељ је Јован Бошковић. 
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Фотографија школе након отварања 

Временом стара школска зграда није задовољавала потребе повећаног броја ученика 

која се кретала  око 300 ученика, тако да је 1988. год. започета изградња новог школског 

објекта. Нови школски објекат сазидан је 1996. год. на простору од 794 м2. Спрат школе 

завршен је 2009. год. тако да се настава одвија у једној смени. Подручје основних школа 

утврђено је Одлуком бр. 61-20/73-01 од 12.07.1973. године о одређивању подручја основних 

школа коју је донела Скупштина Општине Врњачка Бања, затим Одлуком бр.61-248/79 од 

06.11.1979. год., и Закључком ИО СО Врњачка Бања бр. 610-35/93 од 18.03.1993. год, као и 

посебном Одлуком СО Врњачка Бања бр. 61-19/94 од 01.07.1994. год. 

 

                                                   Изградња нове школске зграде 

У издвојеном одељењу у Штулцу, настава се изводи у новој школској згради сазиданој 

1996. год., а за наставу су опремљене три учионице. Од 2009/10. год. ради и одељење 

продуженог боравка. 2004/05.год. изграђен је спортски терен. 

Место је смештено поред магистралног пута Краљево-Крушевац. У непосредној је 

близини Врњачке Бање (3 км), што доприноси погодном положају школе. Школа је повезана 

мрежом улица тако да је доступна ученицима. Ученици из три насељена места Штулац, 

Руђинци и Врњци похађају наставу у матичној школи. Организовани школски аутобус 

превози ученике до школе. Школске 2012/13.год.ученици из Угљарева уписују се у нашу 
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школу због одељења продуженог боравка деце и територијалне близине матичне школе у 

односу на ОШ „Миодраг Чајетинац- Чајка“. 

Школа поседује пространо двориште са изграђеним спортским теренима, зеленом 

површином која је затрављена и засађена цвећем. 

Од школске 2010/11. год. раде и два одељења продуженог боравка (мешовите групе). 

Свакако највећа инвестиција за школу и место је спортска хала величине око 1,250м2. 

Фискултурна сала се налази у школском дворишту. У наредној школској години очекује се 

изградња друге фазе (пратећих објеката) и употребна дозвола. 

Нови школски објекат сазидан је 1996. год. на простору од 794 м2. Спрат школе завршен је 

2009. год. тако да се настава одвија у једној смени. Подручје основних школа утврђено је 

Одлуком бр. 61-20/73-01 од 12.07.1973. године о одређивању подручја основних школа коју 

је донела Скупштина Општине Врњачка Бања, затим Одлуком бр.61-248/79 од 06.11.1979. 

год., и Закључком ИО СО Врњачка Бања бр. 610-35/93 од 18.03.1993. год, као и посебном 

Одлуком СО Врњачка Бања бр. 61-19/94 од 01.07.1994. год. 

У издвојеном одељењу у Штулцу, настава се изводи у новој школској згради сазиданој 

1996. год., а за наставу су опремљене три учионице. Од 2009/10. год. ради и одељење 

продуженог боравка. 2004/05.год. изграђен је спортски терен. 

 

ИО Штулац 

Место је смештено поред магистралног пута Краљево-Крушевац. У непосредној је 

близини Врњачке Бање (3 км), што доприноси погодном положају школе. Школа је повезана 

мрежом улица тако да је доступна ученицима. Ученици из три насељена места Штулац, 

Руђинци и Врњци похађају наставу у матичној школи. Организовани школски аутобус 

превози ученике до школе. Школске 2012/13.год.ученици из Угљарева уписују се у нашу 

школу због одељења продуженог боравка деце и територијалне близине матичне школе у 

односу на ОШ „Миодраг Чајетинац- Чајка“. 

Школа поседује пространо двориште са изграђеним спортским теренима, зеленом 

површином која је затрављена и засађена цвећем. 

Од школске 2010/11. год. раде и два одељења продуженог боравка (мешовите групе). 
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Свакако највећа инвестиција за школу и место је спортска хала величине око 1,250м2. 

Фискултурна сала се налази у школском дворишту. У наредној школској години очекује се 

изградња друге фазе (пратећих објеката) и употребна дозвола. 

 
Побољшање материјално - техничких услова рада школе 

 
Школска 2014/2015.год. 

Август:  

- комплетно је окречен доњи спрат школе  
-  причврћене и офарбане радијаторске цеви  
- у ученичким тоалетима замењено 13 водокотлића и један лавабо 
- у наставничком тоалету постављене подне керамичке плочице и вц шоља 
- измештена учионица за рад продуженог боравка која је у свом саставу добила трпезарију са 
лавабоом и бојлером 
 

Школска 2015/2016.год. 

- на приземљу и на канцеларији директора и секретара (први спрат) постављено је 11 
квалитетних врата  
- учионица у којој се одвијао рад продуженог боравка подељена на два дела и претворена у 
канцеларију директора и канцеларију секретара. Сада су на горњем спрату у  низу 
канцеларије: секретара, директора, психолога/педагога и рачуноводства 
- некадашња кацеларија директора на приземљу претворена је у просторију помоћног 
особља, а канцеларија секретара у просторију – кутак за родитеље 
- у холу је направљен и осветљен лед расветом кутак за историјат наше школе и фотографије 
некадашњих ученика 
- на горњем спрату окречен је ходник, одрађена масна цокла, офарбана сва врата 
- окречена је просторија чајна кухиња и наставничка канцеларија 
- за потребе школских приредби и манифестација сашивена је завеса 
- офарбани су гелендери  
- На објекту старе школе обијен стари малтер до цигле, омслтерисана школа и урађена 
фасада, офарбани прозори, замењена поломљена стакла  
- поплочана степеништа на објекту старе и нове школе и постављени гелендери  
- офарбана врата у ИО Штулац и израђена масна фасада у холу школе 
- средствима донације у школском дворишту матичне школе постављене четири канте  
- средствима донације у школском дворишту постављено шест бетонских жардињера  
- у школском дворишту одрађена велика жардињера са травнатом површином  
- изграђена нова школска ограда у дужини од 220 метара 
- средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа опремљена 
интерактивном таблом  
- школа опремљена фотокопир апаратом  
- купљено шест канцеларијских столица, опремљене четири учионице школским столицама 
и столовима  
- средствима родитељског динара опремљене све учионице завесама и цвећем на приземљу  
- школска библиотека обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије за 190 наслова 
дечије литературе  
- У ИО Штулац замењене средствима донације све славине и водокотлићи  
- средствима донације у школском дворишту постављена четири рефлектора 
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Нешто што даје посебан дух школи поред, наравно, деце су и људи који раде у њој. Наводимо 

наставни и ненаставни кадар  текуће школске 2015/2016. године 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

 
Ред 
Број 

 

 
Име и презиме наставника 

 
звање 

1.  Дејан Аџић наставник разредне наставе 
2.  Весна Станчић наставник разредне наставе 
3.  Бранислава Ивановић наставник разредне наставе 
4.  Данијела Радовановић наставник разредне наставе 
5.  Марина Стефановић професор разредне наставе 
6.  Милијана Маричић професор разредне наставе 
7.  Андријана Богојевић професор разредне наставе 
8.  Јелена Чеперковић професор разредне наставе 
9.  Јелена Вучетић професор српског језика 
10.  Слободан Радаковић професор српског језика 
11.  Тања Илић професор српског језика 
12.  Јелена Матић професор енглеског језика 
13.  Катарина Романов професор енглеског језика 
14.  Олгица Луковић професор француског језика 
15.  Оливер Миљковић професор француског језика 
16.  Марина Јовковић професор француског језика 
17.  Марина Гочанин професор ликовне културе 
18.  Саша Јовичић професор музичке културе 
19.  Љубан Стевановић професор историје и географије 
20.  мр Драган Париповић професор историје 
21.  Јовица Сташић професор историје 
22.  Весна Радић професор физике 
23.  Јасмина Бисерчић професор физике 
24.  Ружица Милојевић професор математике 
25.  Ивана Симић професор математике 
26.  Јелена Ристић професор математике 
27.  Милица Манојловић професор биологије 
28.  Војкан Добричић професор хемије 
29.  Анђелија Чановић професор техничког и информатичког 

образовања 
30.  Саша Вучинић професор техничког и информатичког 

образовања 
31.  Живојин Стошовић професор физичког васпитања 
32.  Сузана Чеперковић професор физичког васпитања 
33.  Владимир Јовановић професор верске наставе 
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ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

 
Ред 
Број 

 

 
Име и презиме наставника 

 
звање 

1. Игор Дрманац директор школе 
2. Тијана Симоновић педагог/психолог 
3. Дејана Данојлић библиотекар 
 4. Јелена Томић секретар школе 
6. 

Стојанка Кнежевић 
административно- 
финансијски радник 

7. Данијел Ристић домар школе 
9. Зорица Црноглавац помоћни радник 

10. Драгана Чеперковић помоћни радник 
11. Наташа Мандић помоћни радник 
12. Снежана Црноглавац помоћни радник 
13. Дејан Милошевић помоћни радник 

 

ШКОЛСКА 2015/2016.ГОДИНА 
 

СЕПТЕМБАР 

 
 Дана 01.09.2015. пријем за 24 првака приредили су ученици четвртог разреда. 

Први разред преузео је учитељ Дејан Аџић у матичној школи, a у ИО Штулац 
Марина Стефановић. Поздравну реч упутио је директор школе Игор Дрманац. 
Локална самуоправа је и ове године уручила ученицима по 3000,00 динара.  
 

  
         матична школа – пријем првака                    ИО Штулац – пријем првака 
 

 Дана 25.09.2015. године одржано предавање Полицијске управе Врњачка Бања 
ученицима првог разреда на тему : „Безбедност у саобраћају“.  

 

ОКТОБАР 

 
 У оквиру Дечије недеље у периоду од 5 – 9 октобра у нашој школи била је 

обележена Дечија недеља. Спроведена је акција „Школа у мојим рукама“ и том 
приликом ученици су били у улози наставника. Одржане си „Игре без граница“ за 
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ученике млађих разреда у спортској хали. У школи је прикупљен и едукативни 
материјал за ученике продуженог боравка у ИО Штулац. У петак , 09. октобра 
директор школе, психолог, ученици: Благоје Топаловић и Сара Стојановић 
уручили су поклоне ученицима. У млађим разредима одржане су разне радионице 
у које су били укључени ученици и родитељи.  
 

  
ученици и директор са поклонима у Штулцу                ученици 4/1 „учитељица“  
                                                                                                            Бојана Драшковић 8/2 
 

 
                             
 

  
„Игре без граница“, ученици млађих разреда – спортска хала 
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           радионица ученици 4/1                             радионица ученици и баке 2/1 

 

               
                                дружење колега                                            дружење колега 
 

 Дана 01.10.2015.године настале су фотографије на малтерацији објекта стара 
школа. Ево пар фотографија.  
 

  
 Дана 17.10.2015. ученици наше школе Зорана Црноглавац и Вук Трифуновић 

тестирани  су за телевизијски квиз „Краљево бира знање“. У категорији од 56 
школа, Вук Трифуновић је постигао прво место, а Зорана осмо. Оба ученика 
пласирала су се за учешће на квизу и имаћемо прилику да их гледамо на ТВ 
„Мелос“ Краљево. 
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НОВЕМБАР 

 
 Дана 02.11.2015. године завршени су радови на малтерисање старе школе.  

 
 Дана 05.11.2015.године школа је добила донацију 185 књига од Народне 

библиотеке Србије.  
 У периоду од 6-10.11.2015. обављено је кречење ходника на горњем спрату, израда 

масне цокле, као и фарбање свих врата.  
 

ДЕЦЕМБАР 

 
 Дана 01.12.2015. године одржано је предавање патронажних сестара дома здравља 

„др Никола Џамић“  ученицима млађих разреда на теме: лична хигијена, правилна 
исхрана и пубертет.  
 

 Дана 02.12.2015. директор школе и психолог присуствовали су E – Twinning 
конференцији у београдском хотелу „Метропол ин“. 

 
 Дана 03.12.2015. године одржано предавање Полицијске управе Врњачка Бања 

ученицима петог разреда на тему : „Спречимо вршњачко насиље“. 
 

 Дана 8.12.2015.године у просторијама ОШ „IV краљевачки батаљон“ одржана је 

трибина на тему: Заштита на интернету и опасности које вребају“ на којој је 

предавач био Влада Арсић. Трибини су присуствовали ученици наше школе. 

 

 Дана 16.12.2015. године директор школе Игор Дрманац, психолог Тијана 

Симоновић и координатор тима за професионалну оријентацију Дејана Данојлић 

посетили су Шумарску школу ради упознавања са актуелним профилима те 

школе.  
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 Дана 27.12.2015. испред ресторана „Истра“ на променади ученици и учитељи наше 
школе продавали су новогодишње честитке и остале украсе. Новац прикупљен у 
износу од 7,200,00 динара намењен је помоћи децој оболелој...  

 У периоду од 25.12. до 30.12. традиционално се у школи организује Новогодишњи 
вашар. Ове године на штандовима су се поред новогодишњих честитки могли су 
се наћи и украси које су ученици направили заједно са својим учитељима. 
Новогодишње активности забележили су и новинарке Врњачких новина. 
Зарађени новац професори разредне наставе утрошиће у инсталирање интернета 
на спрату школе и набавку потрошног наставног материјала.  

 Дана 28.12.2015. поводом Нове године деци запослених подељени су 
новогодишњи пакетићи уз деда мраза.  
 

               
                                                          са доделе пакетића 
 

 Дана 29.12.2015. организован је избор за најбољу power point презентацију 
ученика. Победник овог конкурса била је Зорана Лазаревић, друго место Бојана 
Драшковић и треће место Филип Илић. Циљ конкурса био је активирање ученика 
у ваннаставним активностима применом информационо – комуникационих 
технологија.   
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ЈАНУАР И ФЕБРУАР 

 
 

 Дана 27.јануара у школи је обележен Савиндан уз пригодан културно – уметнички 
програм обележено је име нашег првог српског просветитеља.  
 

  

  
 У  школи је поводом Дана Светог Саве одржана Светосавска приредба. Наша школа 

имала је две тачке у програму Светосавске академије која је одржана у сали 
термалног купатила специјалне болнице „Меркур“. Том приликом награђени су 
наши најбољи ученици који су у протеклој школској години постигли запажене 
резултате на такмичењима. 
 

 
 

 Дана 02.02.2016.године школа је добила донацију 91 књиге од Завода за уџбенике 
и наставна средства - Београд. 

 

МАРТ 

 
 Дана 31.03.2016. одржана презентација Шумарске школе из Краљева 
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АПРИЛ 

 
 Дана 01.04.2016. засађено 14 стабала пауловније у школском дворишту.  
 Дана 10.04.2016.год. одржан је семинар у нашој школи под називом „Школа 
отворена родитељима“ у трајању од 8.сати.  
 Дана 11.04.2016. школа је конкурисала са три пројекта замена столарије код 
Јапанске амбасаде 
 
 Дана 13.04 и 27.04.2016.године направљено је низ фотографија реновиране 
школске зграде 

  
 

  
  
 Дана 13.04.2016.године радила се спољашња фасада на новој школској згради 
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 Дана 13.04.2016. школа је конкурисала са три пројекта замена столарије код 
Министарства правде са назнаком за Јавни конкурс за доделу средстава 
прикупљених на основу одлагања кривичног гоњења.  

 Дана 15 и 16.04.2016. ученици су имали пробни завршни испит.  
 Дана 18.04.2016. – одржано предавање ПУ Врњачка Бања „Спречимо вршњачко 

насиље“  
 Дана 20.04.2016. презентација професионална оријентација од стране средње 

пољопривредне школе из Рековца 
 Дана 22.04.2016. група девојчица посетила предузеће „Мебел Савић“ у оквиру 

пројекта Професионална оријентација.  

  
 

 Дана 25.04.2016.год.у нашој школи одржано је песниковање у част наше 
преминуле колегинице наставнице српског језика Зорице Негојевић. Уједно нашу 
школу посетио је и Милан Гуровић, познати кошаркаш.  
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 Дана 27.04.2016. 20 ученика наше школе је у оквиру професионалне оријентације 
посетило предузеће „Euro Car Stanić“.  

  
 

 Дана 28.априла 2016.год. спроведена је радна акција сечења стабала поред 
магистралног пута, поред железничке пруге, а у правцу школе. У овој акцији 
учествовали су и запослени из школе и мештани Врњаца.  

  
 

МАЈ 

 
 Дана 02.05.2016.год. група ученика наше школе присуствовала је едукативном 

предавању о заштити вода и врстама речних риба у Ресторану „Шаран“ у Руђинцима. 
Десетак ученика наше школе добили су потребан риболовачки прибор. 

  
 Дана 05.05.2016. 19 ученика наше школе посетило је Угоститељско туристичку школу у 

оквиру „Дана отворених врата“ и упознало се са образовним профилима које школа 
има у понуди.  
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 Дана Дана 05.05.2016. од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије наша школа је добила износ од 188.000,00 динара на ме куповине 
Интерактивне табле.  

                     

 Дана 06.маја 2016.год.обележен је Дан наше школе – Ђурђевдан. У присуству 

многобројних званица и уз пригодан културно – уметнички програм уживали смо у 

обележавању нашег дана.  
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 За дан школе изашао је први број часописа „Младост“. У њему ћете наћи све 

информације шта се десило у периоду од 01.септембра па до дана школе. 

 

  
 

 Дана 13.маја у Конгресној сали Хотела „Звезда“ одржана је манифестација „Мост 

Математике“. На тој манифестацији и наши ученици узели су учешће.  

 

  
 

 Дана 13.маја 2016.год. одржан је КРОС РТС-а. И ученици наше школе узели су учешће.  
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 Дана 20.05.2016. учитељица Данијела Радовановић са ученицима четвртог разреда 

приредила је пријем предшколаца тј.будућих првака. 

  
 

 Дана, 25.05.2016. изведена је екскурзија на релацији:  Врњци—Манастир Раваница-

Ресавска пећина- Крагујевац (посета акваријум) -Врњци  

 Дана 28. и 29.маја 2016.год. изведена је екскурзија ученика осмог разреда на релацији:  

ПРВИ ДАН: Полазак испред школе у 7:00 часова.Наставак пута ка Београду, долазак у 

главни град и обилазак стадиона „Маракана“ и Партизановог стадиона, Музеја 

авијације. Наставак пута према Сремским Карловцима долазак у исте и обилазак 

Гимназије-посета, чесме „Четири лава“, Богословије,Саборна црква, ручак. Наставак 

путовања ка Новом Саду и смештај у хотелу „Стари кровови ***“, вечера, дискотека, 

ноћење.  

ДРУГИ ДАН: Доручак, посета Синагоге, посета Матице српске, обилазак катедрале, 

Милетићевог трга, Дунавског парка и шетња градом. Одлазак за Идвор и посета Музеја 

Михајла Пупина. Одлазак за Ковачицу и посета Музеју наивне уметности, ручак. 

Повратак у Врњце у вечерњим сатима. 

  

 

ЈУН 

 
Дана 04. и 05.јуна 2016.год.изведена је екскурзија ученика од петог до седмог разреда 

на релацији:  

ПРВИ ДАН: Полазак испред школе у 7:00 часова.Наставак пута ка Београду, долазак у 

главни град и обилазак стадиона „Маракана“ и Партизановог стадиона, Музеја авијације. 
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Наставак пута према Сремским Карловцима долазак у исте и обилазак Гимназије-посета, 

чесме „Четири лава“, Богословије,Саборна црква, ручак. Наставак путовања ка Новом 

Саду и смештај у хотелу „Стари кровови ***“, вечера, дискотека, ноћење.  

 ДРУГИ ДАН: Доручак, посета Синагоге, посета Матице српске, обилазак катедрале, 

Милетићевог трга, Дунавског парка и шетња градом. Одлазак за Идвор и посета Музеја 

Михајла Пупина. Одлазак за Ковачицу и посета Музеју наивне уметности, ручак. 

Повратак у Врњце у вечерњим сатима. 

  

 Дана 11.06.2016.год. у ресторану „Код Коче“ прослављена је матура ученика наше 

школе генерације рођене 2001.године.  

  

  
 Дана 15,16. и 17.јуна ученици осмог разреда полагали су Завршни испит из 

српског језика, математике и комбинованог теста.  
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ЈУЛ И АВГУСТ 

 
 Дана 24.08.2016.год. у нашој школи одржан је семинар под називом „Активирајмо 

ученике подстицајним задацима“ у трајању од 8 сати стручног усавршавања. 

 
САВЕТ РОДИТЕЉА 2015/2016.Г. 

Ред.број Име и презиме родитеља Представник одељења 
1.  Данијела Предолац 1/1 
2.  Слађана Котлајић 2/1 
3.  Бојана Васић 3/1 
4.  Радисав Миодраговић 4/1 
5.  Бобан Степић ИО Штулац 1-2 
6.  Василије Николић ИО Штулац 4/2 
7.  Иван Трифуновић 5/1 
8.  Сандра Радовановић 6/1 
9.  Горан Лекић 6/2 
10.  Предраг Котлајић 7/1 
11.  Живојин Радосављевић 7/2 
12.  Ивана Илић 8/1 
13.  Миљан Лазаревић 8/2 

Сарадња са Саветом родитеља била је веома успешна и продуктивна. 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР 
 
Сарадња са Школским одбором била је веома задовољавајућа. Школски одбор је доносио 
Одлуке везане за унапређивање услова рада школе, подржавајући акције и иницијативе 
директора школе и наставног особља.  
 

Састав Школског одбора  
 
Ред.број Име и презиме члана  Представник 

1. Оливер Миљковић представник школе 
2. Весна Станчић представник школе 
3. Анђелија Чановић представник школе 
4. Милош Иричанин представник Савета родитеља 
5. Предраг Котлајић представник Савета родитеља 
6. Миљан Лазаревић представник Савета родитеља 
7. Мила Луковић представник Локалне 

самоуправе 
8. Марко Предолац представник Локалне 

самоуправе 
9. Mиломир Кузмановић представник Локалне 

самоуправе 
 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 2015/2016.г. 

Ред. 
Број  

Име и презиме ученика Представник одељења 

1. Ања Младеновић 7/1 
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2. Вук Вучић 7/1 
3. Благоје Топаловић 7/2 
4. Невена Јовановић, записничар 7/2 
5. Филип Илић, заменик председника 8/1 
6. Невена Прековић 8/1 
7. Зорана Лазаревић, председник 8/2 
8. Бојана Драшковић 8/2 

 

      Сарадња са Ученичким парламентом је била изузетна. Чланови су спровели 

многобројне акције културног, спортског и хуманог карактера. Све похвале са жељом 

наставка успешне сарадње. 

 

Захвалност сарадницима на пројекту „Професионална оријентација“: 

 

  „Еуро кар Станић“ – Врњачка Бања – власник Горан Станић 

 Гимназија Врњачка Бања 

 Угоститељско – туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања 

 

 Уредници:                         

Игор Дрманац, директор школе 

Тијана Симоновић, психолог     

 

ОШ“Младост“  

Железничка 26 

Врњци 36217 

Тел/факс: 036/631-885; 631—468 

Емаил: osmladostvb@mts.rs 

 direktor.bm@gmail.com 

Web site: osmladostvrnjci.edu.rs 

mailto:osmladostvb@mts.rs

