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Школска 2016/2017. година почела је 21. августа 2016. када је, после 

завршетка годишњих одмора одржана прва седница Наставничког већа. На 

тој и наредним седницама дефинисан је број одељења, усвојен распоред 

часова, планови рада стручних актива, секција и комисија и обављене 

друге припреме за несметан почетак нове школске године. 

Школску 2016/2017. започели смо са укупно 61,5 одељења, од чега 

34 у разредној настави ( учитељи и дефектолози ) и 27,5 у предметној 

настави ( наставници ). Од тога броја 40,5 је на клиникама ( 20 у разредној 

и 20,5 у предметној настави ), а 21 у кућној настави ( 14 у разредној и 7 у 

предметној настави ),  којом су укупно обухваћена 44 ученика. 

То је незнатно смањење у односу на прошлу школску годину. 

Срећом, на почетку ове школске године није било „технолошких вишкова“ 

али је настављен тренд смањења ученика на појединим клиникама и кућној 

настави, што је међу запослене унело неизвесност и бригу за своју 

егзистенцију. Тако су, рецимо на пункту Церебрала II на којем је, до пре 

неколико година било два одељења старијих разреда ове године остала 

само два ученика старијих разреда, која чине пола одељења. Смањење 

броја ученика забележено је и у кућној настави, нарочито у млађим 

разредима ( деца од првог до четвртог разреда, са којима раде учитељи ) и 

у још неким болницама. Одавно је, о чему је већ било речи и ранијих 

година запажено да се све већи број ученика са посебним потребама 

(укључујући и оне са вишеструким сметњама ) уписује у „обичне“ школе, 

да се смањује време боравка деце у болницама, да јачају регионални 

здравствени центри , што запослене у школи ставља пред нове изазове и 

потребу да се прилагодимо новонасталој ситуацији. 

Има и позитивних новина у односу на раније школске године. Тако је 

на почетку школске 2016/2017. почела са радом дигитална учионица у 

којој се, путем рачунара и друге савремене технике од првог септембра 

почела реализовати „настава на даљину“. То је омогућило да се овим 

видом наставе обухвати још већи број ученика, тако да у школској 

2016/2017 на „порталу“ имамо два одељења старијих разреда. 

Истовремено, тиме су створени услови да настава „на даљину“ постане још 

квалитетнија, садржајнија и уређенија ( ранијих година су наставници у 

овом одељењу са ученицима, путем „скајпа“ комуницирали из својих кућа 

или из клиника које су за то имале услове, што није увек било лако 

реализовати ), једном речју да додатно добије на озбиљности и постане 
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један од темеља нашег будућег рада. Без претеривања можемо рећи да по 

том питању не заостајемо за најугледнијим школама. Такође, од првог 

септембра 2016. почело је са радом и одељење старијих разреда у 

Институту за ментално здравље у Палмотићевој улици. Потреба за овим 

болничким одељењем, нажалост одавно се указивала, због све већег броја 

деце које има различите проблеме психичке природе, од којих је већина 

повезана и са школом ( проблеми са учењем, дисциплином, уклапањем у 

школску средину, одбацивањем околине, вршњачким и породичним 

насиљем.... ). Зато је особље ове установе са задовољством прихватило 

отварање одељења и успоставило добре односе са наставницима наше 

школе, а настава је, на веома добар пријем наишла и код деце и њихових 

родитеља. Очекује се да ово одељење постане „стабилно“ и важно за даљи 

рад наше школе. 

Иначе, што због смањења броја ученика, што због забране 

запошљавања у јавном сектору, која је и даље на снази, ни на почетку ове 

школске године није било ново примљених радника на неодређено време. 

Тако је у нашој школи и даље остало 88 стално запослених радника, од 

чега је 80 непосредно ангажовано у настави ( учитељи, наставници и 

дефектолози ). Можемо се похвалити и са образовном структуром – њу 

чине 2 радника са трећим, 1 са четвртим, 16 са шестим, 65 са седмим и 4 са 

осмим степеном стручне спреме.  

Када је о запосленима реч, ваља истаћи да је на почетку школске 

године у пензију отишао наш колега Зоран Ђукић, наставник физичког. 

Био је, слободно можемо рећи један од најомиљенијих колега, наставник 

„старог кова“ који је у наш колектив умео да унесе ведар дух и позитивну 

атмосферу, али и да оствари изузетно квалитетан и непосредан однос са 

ученицима и њиховим родитељима.  

Нова школска година није донела ништа ново када је реч о успесима 

наших ученика и наставника. Они и даље постижу изузетне резултате у 

раду, не заостајући за вршњацима у „обичним“ школама. Тако је на 

Клиници за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ у Сокобањској улици 

и овог октобра одржана традиционална манифестација „Златна јесен“. 

Ученици овог и пункта „Церебрала I“ – чланови Драмске секције наше 

школе, заједно са својом наставницом Наташом Војиновић, професорком 

српског извели су веома успелу и духовиту представу „Некад и сад“. За њу 

су добили прву награду на општинском такмичењу стваралаштва младих 
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Савског венца – СВУРФ. Представа је снимљена и ангажовањем Зорана 

Алексића, директора школе предочена у краћи филм, тако да је остала 

забележена и за будуће генерације.  

Наши ученици, заједно са својим другарима из школе „Миодраг 

Матић“ и средњошколцима из Новог Сада одржали су, 01 децембра 2016 

године и концерт у крипти храма Светог Саве на Врачару. Он је посебну 

тежину и значај имао због чињенице да је прилог са овог концерта био 

намењен организовању матурске екскурзије за ученике наше школе. 

Подсетимо, ова екскурзија се организује већ трећу годину за редом и то 

заслугом наше колегинице Милице Ракић, вероучитељице. Дан раније за 

наше ученике организована је посета „Конаку кнеза Милоша“ на 

Топчидеру, што је била прилика да се ђаци, њихови родитељи и 

наставници подсете важних догађаја из наше историје.  

Долазак нове, 2017 године свечано је обележен на пунктовима, али за 

разлику од неких ранијих година није било свечаности у самој школи, Зато 

је нарочито свечано било за Савиндан – школску славу. Деца су овај дан, 

посвећен Растку Немањићу, утемељивачу српског школства, духовности и 

идентитета обележили на већини пунктова, а централна свечаност одржана 

је на Клиници за рехабилитацију, у чувеној „коцкици“, где је одржано и 

освећене славског колача. Наставници су се, по већ устаљеној традицији 

окупили и дружили у школској зборници. 

Посебан повод за задовољство, тих дана имала је наша ученица 

Сташа Петровић која је, добила трећу награду на Светосавском 

књижевном конкурсу и то за рад на тему „Рука светосавска на мом 

рамену“. Њој је награда додељена на свечаности одржаној 21. јануара, у 

Народној библиотеци Србије. Награда посебну тежину има због чињенице 

да су на конкурсу учествовала деца из целе Србије, Републике српске и 

дијаспоре, као и да је то само једна од награда коју су ове школске године 

освојили чланови Литерарне секције наше школе. То је још једно признање 

за литерарну секцију, коју са успехом води колегиница Ивана Ковачевић, 

професорка српског језика. Литерарна секција наше школе освојила је 

значајно признање и на републичком такмичењу литерарних секција 

основних и средњих школа, чији је организатор Друштво за српски језик и 

књижевност, Филошки факултет у Београду. На том конкурсу освојили 

смо трећу награду,  а диплому „Проф. др Слободан Ж. Марковић“  

колегиница Ивана Ковачевић примила је 09. фебруара, на свечаности, на 
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Филозофском факултету.  Награде на великом броју литерарних конкурса 

освојили су и остали чланови литерарне секције: Јеврем Недељковић, 

Јелена Ранковић, Сара Стефановић, Станимир Томић, а радове издали у 

дечјим часописима Вељко Велимировић, јеврем Недељковић, Лара Шајфар 

и Василије Којадиновић. Организован је и Школки наградни темат где је 

велики број ђака освојио награде и похвале, а радови су штампани у првом 

Зборнику литерарних радова наших ученика.  

Нажалост, овај период у животу наше школе обележио је и један 

тужан догађај. После дуге и тешке болести, 11. децембра 2016. преминула 

је наша драга колегиница, учитељица Оливера Пјевовић. Била нам је више 

од колегинице, а ђацима од учитеља. Достојанствена, честита и одговорна, 

а истовремено скромна, добронамерна и увек позитивна уносила је своју 

велику енергију и добар дух свуда где је радила. Због тога су је сви волели, 

а нарочито деца. Храбро и достојанствено се носила са тешком болешћу, 

радећи готово до последњег дана. Имала је непуних 49 година када нас је 

напустила...Иза ње су остали супруг Александар и двоје деце, али и много 

заједничких успомена које ће нас заувек везивати. 

Ни друго полугодиште није прошло без признања, запажених 

резултата и различитих активности. Тако су колеге дефектолози за своје, 

али и све остале ученике 21 марта организовали посету Ботаничкој башти. 

Била је то прилика да се, под мотом „Од цвета до цвета“ обиласком ове 

баште у срцу Београда и различитим креативним радионицама поздрави 

долазак пролећа. Актив наставника за специјалну рехабилитацију и 

едукацију посетом парк шуми Кошутњак 05. јуна обележио је и Светски 

дана заштите животне средине. Иначе, овај актив био је веома активан и 

савестан у свом раду, а присуствовали су и различитим семинарима и 

стручним предавањима. Исто се може рећи и за актив учитеља, кога већ 

годинама води колегиница Татајана Грумић. Колегиница Грумић већ 

годинама објављује радове и излаже предавања на различитим сусретима, 

па је и ове године узела учешће на Међународној стручној конференцији 

„Активности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ 

која је одржана од 19 до 21 маја, на којој је одржала запажено предавање. 

Наши осмаци посебно су се обрадовали матурској екскурзији која је 

реализована одмах по Васкршњим празницима, од 18 до 20 априла. 

Матуранти су, у пратњи својих родитеља и разредних старешина обишли 

манастире Жича, Студеница и Градац, али и дружили се са вршњацима из 
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Основне школе „Стефан Немања“ у Студеници. Ученици су две ноћи били 

смештени у конаку манастира Студеница. Све је то за њих био посебан 

доживљај, тако да су се са екскурзије вратили пуни утисака. Иначе, 

матурска ексурзија на овај начин реализује се већ трећу годину, што је 

првенствено заслуга наше колегиници Милице Ракић, вероучитељице. 

Велику захвалност што се ова активност реализују дугујемо и 

Српској православној цркви, која нам је увек излазила у сусрет. 

Поред лепих и позитивних ствари април нам је донео и једну 

непријатност. Услед смањења броја ученика током овог месеца укинута су 

три одељења млађих разреда ( учитељи ) услед чега су три наше 

колегиници Снежана Новаковић, Светлана Грба и Блажена Маринковић 

проглашене технолошким вишковима. То нам је свима тешко пало, а овај 

догађај додатно је увећао забринутост запослених за своју егзистенцију.   

Укидање три одељења и проглашење наших колегиница за технолошке 

вишкове пратиле су и друге активности – састанци синдиката, разговори са 

управом школе, бодовања... Код већина запослених то је учврстио уверење 

да школа мора бити још активнија у заштити својих интереса и 

промовисању вредности по којима смо јединствени у целој Србији. 

Једна од тих активности је и подсећање на дугу традицију коју наша 

школа има, па смо и ове године обележили 24. мај – Дан школе. Тим 

поводом одржан је „Спортски дан“, традиционална манифестација која је, 

уз присуство већег броја ученика уприличена на теренима Клинике за 

рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“. 

Крај школске године означио је и растанак са нашим осмацима. За 

њих смо организовали матурско вече које је ове године одржано у лепом 

ресторану „Милошев конак“ на Топчидеру. Било је весело и распевано, али 

је ( уз сазнање да наши ђаци иду даље, у нове победе и искушења ) ипак 

остао жал што се после осам година морамо растати. Иначе, важно је 

напоменути да су сви наши ученици осмог разреда успешно урадили 

завршне испите, што им је омогућило да се упишу у жељене школе. 

Охрабрује чињеница да готово сви наши ученици настављају школовање, 

што је разлика у односу на раније године и деценије, али остаје и жаљење 

што у Београду не постоји средња школа специјализована за образовање 

деце са тежим облицима инвалидитета, тако да такву ученици школовање 

углавном настављају у Новом Саду.  Међу нашим матурантима изабрали 
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смо и ђака генерације, а то је ове године био Станимир Томић, ученик који 

наставу прати путем портала.  

На седницама које су трајале до прве недеље јула обавили смо све 

што је неопходно да наредна школска година почне на време. Током њих 

смо сазнали да је, у школској 2016/2017 години кроз 61,5 одељења наше 

школе прошло укупно 1882 ученика, од чега 936 у разредној и 986 у 

предметној настави ( старији разреди ). Од тога броја 230 ученика је 

оцењивано, а 118 оцењено на крају школске године, што је на нивоу 

ранијих година. И ти подаци указују на значај наше школе и комплексност 

њеног рада. Пред почетак годишњих одмора оба синдиката која делују у 

нашој школи за своје чланове организовали су једнодневне излете, па је 

Унија синдиката просветних радника ( која је у нашој школи већински 

синдикат ) за своје чланове организовала посету Смедереву и Сребрном 

језеру, док су чланови Синдиката радника у просвети Србије излет провели 

на Космају. 

приредио: Јован Гајић, професор историје 
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