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1. ГОДИНА ОСНИВАЊА И ТРАДИЦИЈА 

 

 

Матична школа 

 

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: 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. 

Школа је кроз свој историјат мењала називе, Друга основна Врњачка школа краљ 

Александар I (1930), Друга основна Врњачка школа (1946), Основна школа „Младост“ 

(1966). 

 



 
                                      Генерација ученика 30-их година 20.века 
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.Школа је добила верификацију решењем Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја број: 022-05-00084/2016-07 од 6.децембра 2017.године  

 
                                                   Изградња нове школске зграде 

 
                                                                  Школа данас 
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 засађено је преко 70 стабала дрвећа (јавора, каталпи, 

ликвиданбара, јасенова, брестова, трешњи...) 

Свакако највећа инвестиција за школу и место је спортска хала величине око 1,450м2. 

Објекат спортске хале изграђен је 2012. године, али без пратћеих просторија.  Током јуна, 

јула и августа 2018.године изграђен је анекс спортске хале са следећим просторијама: 

котларница на гас, справарница, мушка и женска свлачионица и просторија за 

наставника.Да би се добила употребна дозвола потребно је извести радове на хидрантској 

мрежи и опремити објекат спортском опремом и реквизитима.  

 
Спортска хала 

 
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. радило је 

одељење продуженог боравка до школске 2017/2018.године. Школске 2004/05.год. 

изграђен је спортски терен 

 

                                        
                                                              ИО Штулац 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. МИСИЈА ШКОЛЕ 

 

 Ми смо школа са традицијом постојања 90 година, са традиционално 

пријатном атмосфером коју родитељи радо бирају. 

 

 Негујемо квалитетну наставу и радну дисциплину и инсистирамо на 

безбедности ученика. 

 Своју мисију школа поред обавезне наставе остварује и кроз ваннаставне 

активности и пројекте. На тај начин ученици стичу компетенције, знања и вештине 

које ће их оспособити за живот и рад, а све у складу са савременим потребама 

друштва.  

3. ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

 Желимо да и даље останемо безбедна и отворена школа која добро сарађује са 

родитељима и локалном заједницом, али са савременијим условима за рад који ће 

омогућити свим ученицима да буду успешне и свестрано развијене личности са 

квалитетним и применљивим знањима у свакодневном животу. 

 

 Да би се Визија остварила потребно је тимски радити, изграђивати и неговати 

квалитетну сарадњу Школе са родитељима ученика и са свим организацијама и 

институцијама, које се посредно и непосредно баве образовањем и васпитањем, културом 

и уметношћу. 

 

 

4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 Наша школа има 39 запослених. Од тога наставу изводи 25 наставника. 

Ваннаставног особља има 14. Од тога директор, 3 стручна сарадника (психолог, педагог и 

библиотекар), финансијски радник, секретар, 8 радника на пословима хигијеничара и 

домар. 
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5. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023.ГОДИНИ 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 

МАТИЧНА ШКОЛА ВРЊЦИ:   

8 ОДЕЉЕЊА,  190 УЧЕНИКА 

1 одељење продуженог боравка (мешовита група) 

Одељење Мушка Женска Свега 

I - 1 14 12 26 

II - 1 13 14 27 

III - 1 7 11 18 

IV - 1 12 8 20 

          Укупно у нижим разредима (у матичној школи) 

I - IV  46 45 91 

V - 1 11 10 21 

VI - 1 9 17 26 

VII - 1 12 12 24 

VIII - 1 17 11 28 

          Укупно у вишим разредима (у матичној школи) 

V - VIII 49 50 99 

Свега 95 95 190 

ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШТУЛАЦ:   

2 ОДЕЉЕЊА,  19 УЧЕНИКА 

2 комбинације (I+III)  и (II+IV) 

Одељење Мушка Женска Свега 

I - 2 1 0 1 

II - 2 5 2 7 

III - 2 3 5 8 

IV - 2 1 2 3 

Свега 10 9 19 

  Мушка Женска Свега 

Матична школа 95 95 190 

Штулац 10 9 19 

Свега 105 104 209 

УКУПНО У ОШ "МЛАДОСТ" У ВРЊЦИМА  209 ученика 
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6. СПЕЦИФИЧНОСТ УСТАНОВЕ (ДОБРЕ СТРАНЕ И НЕДОСТАЦИ) 

 

  Наша школа је мала приградска школа која има и објекат ИО у Штулцу. Нашу школу похађа 

одређен број ученика ромске националности, као и ученици који територијално не припадају нашем 

округу, већ Расинском. Као и свака образовна установа има своје добре стране и недостатке. 

Истичемо:  

 

СНАГЕ 

- пре свега квалитетни међуљудски односи;  

- однос поверења и поштовања између наставника, ученика и родитеља;  

- школа је препознатљива у локалној заједници. У прилог томе говори и плакета са златним 

амблемом коју смо добили поводом Дана општине Врњачка Бања, 14.јула, у којој се наводи 

"Поводом континуираног преданог рада у васпитању и образовању најмлађих генерација и 

улагању у квалитетне услове за одвијање наставе";  

- леп и модеран школски простор;  

- уређено школско двориште;  

- ентузијазам наставног кадра;  

- континуирано стручно усавршавање наставног и ваннаставног особља; 

- уредност и хигијена школе 

- отвореност за сарадњу са родитељима 

- добра сарадња са локалном заједницом 

- добра сарадња са установама у локалној заједници 

- умреженост са школама из нашег места и окружења (сарадња са ОШ "Братов Летоња" из 

Шмартна об Пакија из Словеније и ОШ "Никола Тесла" из Бачке Тополе) 

 

СЛАБОСТИ 

- недостатак кабинета за биологију, хемију и физику 

- недостатак кухиње са трпезаријом за ученике 

- наставници запослени у више школа 

 

МОГУЋНОСТИ 

- професионално усавршавање наставног особља 

- добијање средстава за реализацију припремљених пројеката 

- просторни услови за изградњу професионалне кухиње са трпезаријом 

- екстерна промоција школе 

- размена ученика и наставника 

- учешће школе у новим пројектима 

 

ПРЕТЊЕ 

- смањење броја ученика 

- недовољно извршење буџета 

 

7. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА УСТАНОВЕ: 

 

Приоритет у развоју наше установе представља добијање употребне дозволе за коришћење 

спортске хале. У овом тренутку недостају финансијска средства за извођење радова на хидрантско-

дренажној мрежи и опремање хале спортском опремом. 
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У току 2023. године планирана је израда комплетне пројектне документације за објекат нове 

школске зграде, старе школске зграде, ИО Штулац. Тим пројектом биће обухваћена и изградња 

професионалне школске кухиње са трпезаријом, обзиром да тај простор тренутно користимо за 

извођење наставе физичког васпитања.  

У плану је опремање свих учионица новим подовима на приземљу, ормарима, школским клупама 

и столицама. Такође планирамо промену кровног покривача хола, као и отварање новог школског 

улаза у двориште, са циљем безбеднијих услова ученика. У плану је и израда пројекта гасне 

котларнице у матичној школи, као и реализација исте.  

 

8. НЕКИ ВАЖНИ ПРОЈЕКТИ У УСТАНОВИ И АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ 

 

 У току 2018.год. реализован је пројекат завршетка Анекса фискултурне сале, реконструкције 

санитарних чворова и замене столарије на објекту ОШ „Младост“ Врњци. Објекат је финансирала 

Локална самоуправа и Министарство привреде Републике Србије. Локална самоуправа обезбедила је 

средства у износу од 13.752.492,06 динара и Министарство 8.082.636,90. Укупан износ 21.835.128,96 

динара. Од непредвидивих радова локална самоуправа определила је ребалансом буџета још 

2.800.000,00 динара како би се завршили радови. Овим пројектом наша школа је подигла услове на 

виши и безбеднији ниво.  

 Школа је од Министарства просвете, науке и технлошког развоја 2016.године добила 

интерактивну таблу.  

 Школа је Пројектом интеркултуралности "Кад разумем, ја и умем"  од Екуменске 

хуманитарне организације из Новог Сада  26.01.2017.год. добила 104.730,00 динара. Новац је 

искоришћен за куповину флип чарт табле, пројектора, пројекционог платна и материјала за 

радионице.  

- У току првог полугодишта 2018/2019.год.  ученици трећег, четвртог, петог, шестог и седмог 

разреда наше  школа учествовали су у пројекту „Играј ГО – развијај вијуге“. Двадесет ученика са 

наставницима  15. децембра у Вили „Даница“ у Врњачкој Бањи присуствовало је презентацији 

пројекта са учешћем наших ученика који су научили прве кораке игре ГО. 

- У оквиру пројекта „Обукама ка финансијској писмености у основним и средњим школама“ у 

организацији Центра за децу и омладину Врњачка Бања, ученици осмог разреда наше школе били су 

укључени у пројекат. Пројектом су ученици оспособљени првим корацима ка предузетништву и 

изради буџета. Наша школа је једина школа са територије општине Врњачка Бања која је узела 

учешће у овом пројекту. 

- У школи је већ трећу годину за редом и реализација Пројекта „Обогаћен једносменски рад у 

основним школама“ кроз шест модул програма: Екологија, Предузетништво, Школа живота, Мала 

дневна музика, Тенис и Фото радионица.  

- Објекат спортске хале не користимо за наставу физичког васпитања. Објекат је завршен, али 

немамо употребну дозволу. Разлог је непостојање хидрантске мреже. Урадили смо пројекат 

хидрантско – дренажне мреже са којим ћемо конкурисати код надлежних министарстава, како би по 

добијању средстава објекат привели намени.  

- Реализовали смо Пројекат "Еко сувенири Врњачке Бање" у сарадњи са Центром за децу и 

омладину Врњачка Бања.  

- У току је реализација пројекта "Интерсекторска сарадња до социјалног укључивања" у 

сарадњи са Центром за децу и омладину Врњачка Бања, а покровитељ је Шведска влада.  

- Пројекат „Повезане школе“ реализован увођењем АМРЕС мреже, тј.брзог интернета. 

Пројектор је реализован од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и 

МПНТР-а 
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- Министарство правде је спровело Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу 

одлагања кривичног гоњења (опортунитет). ОШ „Младост“ Врњци са Пројектом „Осавремењивање 

наставног процеса набавком рачунара и ИТ опреме појавила се на конкурсу. Наведеним пројектом 

добила је средства у висини од 568.225,00 динара. Средства ће бити утрошена за набавку и монтажу 

рачунара и монитора са пратећом опремом, пројектора, пројекционих платана, звучника, носача 

пројектора и потребних хдм каблова за четири учионице на приземљу школе. У току је реализација 

тог пројекта 

-  Наша школа налази се и у Пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка (Учимо сви 

заједно)“. Реализација пројекта је у току.  
 

9. НЕКЕ ВАЖНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВИ 

 

У протекле четири године много је урађено на инвестиционом одржавању објеката како старе, тако и 

нове школе и ИО Штулац.  

- Ограђено је школско двориште у дужини од 220м. Инвестиција је износила 1.332.132,00 

динара 

- на објекту стара школа који датира из 1930.године и која је под заштитом Завода за заштиту 

споменика обијена је стара фасада и одрађена нова.  

- Замењено је једанаест врата на приземљу школе 

- У холу школе из средстава донација постављен „школски биоскоп“ (бим пројектор и 

електронско пројекционо платно) за потребе пуштања филмова, одржавања радионица, 

скупова, семинара, јавних часова, родитељских састанака, школских манифестација... 

- Једна од слободних учионица претворена је у функционалну библиотеку са читалачким 

простором. Библиотека је опремљена новим полицама, лед расветом,  бим пројектором, 

пројекционим платном, рачунаром и интернетом. Библиотека је током петогодишњег периода 

обогаћена за 1404 нових наслова. У библиотеци се одржавају ученичке радионице, угледни 

часови... 

- У школском дворишту од средстава донација засађено је преко 60 садница украсног дрвећа 

(ликвиданбара, црвеног јавора, зеленог јавора, тужног јавора, жутог јасена, украсних јабука, 

украсних дудова,јоргована, храстова и каталпи). О садницама брину домар, помоћно особље и 

ученици који активно учествују у неговању.   

- Учионице на приземљу и спрату школе опремљене су белим магнетним таблама. наставничка 

канцеларија опремљена је новим намештајем.   

- Такође једна од слободних учионица ове школске године претворена је у савремену 

радионицу за ваннаставне активности. У њој се налази пројектор, пројекционо платно, 

звучници и рачунар.  

- Од породице Караџић школа је добила ПИАНО који ће служити за наставу музичког 

васпитања и школских приредби 

- Купљена су два рукометна гола за потребе спортске хале;  

- За савремену учионицу купено је 30 тапацираних столица и 15 клупа; 

-  У свом учионицама постављени су портрети Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића 

Караџића и Светог Сав;   

- У савременој учионици, савременој радионици и библиотеци налазе се портрети глумаца, 

књижевника, уметника и научника, укупно 70 портрет;  

- У ИО Штулац покоцкано школско двориште, офарбана ограда и замењена столарија на две 

учионице и наставничкој канцеларији;  
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- У дворишту школе у оквиру уређења Еко учионице, одрађена је фасада бунара, жардињере, 

као и дрвене подлоге за седење, посађене су пузавице, руже и постављене жардињере са 

цвећем. 

  

 

                                                                                                            Директор школе  

                                                                                                   _______________________ 

                                                                                                            Игор Дрманац 


