


ИЗВЕШТАЈ О ПРИПРЕМЉЕНОСТИ ЗА РАД 

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
 

 
 
 
МЕСТО: Сокобања 

 
ШКОЛА: Средња школа „Бранислав Нушић“ 
 

 
 
I ШКОЛСКИ ПРОСТОР 
 

1. Хигијенска припремљеност 
Школа је хигијенски припремљена за нову школску годину. Током августа, пред 

почетак школске године, прострије школе су темељно очишћене. Извршена је детаљна 
дезинфекција простора, пре свега школских клупа, квака и сл. У свим учионицама и 
канцеларијама школе налази се алкохол (70%) и убрус. Такође, средства за дезинфекцију су 
распоређена свуда у школи. Обезбеђена је дезо баријера на улазу. Обезбеђена су средства за 
чишћење и дезинфекцију у наредном периоду.  

 
2. Безбедност  објеката 

Објекат је релативно безбедан. Унутрашњи простор и део дворишта су обезбеђени  
видео надзором. Дугогодишњи проблем је неограђено школско двориште. Израђен је 
пројекат чија се реализација очекује у наредном периоду.  
 

3. Шта недостаје од школског простора у односу на Норматив?  
Школа располаже школским простором у складу са Нормативима. Имамо 14 учионица, 

3 рачунарска кабинета,кабинет куварства и услуживања. У плану је постепен прелазак на 
кабинетску наставу. 

 
ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА (описати детаљно)   

 
Сви уређаји су у исправном стању. При реконструкцији школског објекта 2017. године, 

замењене су све електричне инсталације у згради новим, у складу са савременим 
стандардима. Такође, инсталиран је и систем дојаве од пожара. Редовно се врши преглед 
опреме и уређаја и по потреби врши замена. Систем дојаве се редовно сервисира. 

Електричне инсталације у школској радионици – кухињи су надограђене, проверене, 
тако да су у складу са савременим стандардима. Нова опрема за кухињу која треба да стигне 
током септембра 2021. године може безбедно да се инсталира и користи. 

Од школске 2018/19. године, школа за евиденцију рада користи искључиво 
апликацију МПНТР – есДневник. Школа је увела систем бежичног интернета, за потребе 
електронског вођења евиденције и реализацију наставе на даљину. Опрему за електронски 
дневник и наставу на даљину школа је сама обезбедила средствима локалне самоуправе. 
Континуирано се ради на унапређењу мреже и набавци додатне опреме. 

 

II НАМЕШТАЈ, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА 
       

1. Шта је ново обезбеђено у овој години?  
Намештај у учионицама и кабинетима је у  претходних неколико година (2010, 2016. и 

2017.) у потпуности обновљен, тако да су све учионице опремљене савременим намештајем. 
Такође, обновљен је намештај у канцеларијама и библиотеци. У учионицама су монтирани 



зидни чивилуци. Највећи део учионица има беле и зелене табле. Средствима МПНТР школа 
је обезбедила набавку новог дигестора за кабинет хемије. После неколико година одлагања, 
релаизован је пројекат „Програм модернизације школа“, којим је школа добила опрему за 
кухињску радионицу (пећнице, шпорете, фритезу, радне столове, замрзивач, ормариће за 
одлагање опреме и гардеробе, опрему за ресторански део – столове, столице и прибор и 
посуђе за јело, машине за прање судова и веша). 

 
III СНАБДЕВЕНОСТ  УЏБЕНИЦИМА, БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ  

Ученици сами набављају уџбенике које је прописало Министарство просвете и 
усвојило Наставничко веће. Информације о уџбеницима ученици могу добити од предметних 
наставника, секретара школе или наћи на сајту школе. 
 
 
IV СНАБДЕВЕНОСТ  ОГРЕВОМ  

Школа има централно грејање на чврсто гориво. Поступци за набавку угља, лож уља и 
дрва су највећим делом завршени (угаљ и дрва) или у току (лож уље). Спортска хала се греје 
комбиновано на угаљ и лож уље. У фази је поправка система климатизације у спортској хали 
који се зими, при температурама до -5, користи за загревање хале. 

Спроведено је чишћење котлова, редовно се одржавају инсталације грејне мреже. 
 
 V  ОСТАЛА    ПИТАЊА    ЗНАЧАЈНА  ЗА   ПОЧЕТАК  РАДА У ШКОЛСКОЈ    2021/20212 год. 
 

Школа је формирала сва одељења у складу са прописима изузев одељења првог 
разреда смер економски техничар за које је добијено одобрење Министарства просвете, 
науке и технолошког развија за формирање одељења са мањим бројем од прописаног (12). 
Распоред часова и модел наставе који се користи је прилагођен тренутним условима. 

Распоред часова је направљен према упутствима. Ученици у току дана минимално 
мењају простор за наставу. При свакој промени обезбеђена је дезинфекција столова. 

Кабинетски се изводи настава која захтева коришћење рачунара (три кабинета), као и 
настава куварства и услуживања и практична настава код образовног профила трговац, а 
настава физичког васпитања се реализује у спортској хали. За извођење практичне наставе и 
блок наставе код образовних профила где је то предвиђено, обезбеђена је реализација у 
одговарајућим привредним друштвима – хотелима, ресторанима, туристичким агенцијама и 
трговинским радњама.  

Ажурирани су подаци у систему за учење на даљину, ученицима првог разреда су 
додељене пристушне шифре, формиране су нове гугл учионице.  

Спроведена је анкета о техничкој опремљености ученика. 
Обезбеђене су хируршке маске које могу да користе запослени и ученици. 
 
Сви ресурси школе су окренути ка успешној реализацији наставе, водећи рачуна о 

безбедности и здрављу ученика и запослених.  
 

 ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ 
 Ана Милићевић 
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