
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕТОПИС 
школске 2019/2020. 

 
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
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Школа 
 

Јелена Мајсторовић је рођена 3. 
јануара 1907. године у Зајечару, где је 
завршила основну школу и Вишу гимназију 
1926. године. Филозофски факултет је 
завршила у Београду али се вратила у родни 
град где је радила као професор Гимназије у 
периоду од 1931-1944. године. Наставу 
српског језика је предавала и ученицима 
Женске занатске школе. Последње године 
рата на овим просторима, 28. јуна 1944. 
године код села Илина, општина Бољевац, 
четничка рука је прекинула њен рад. Дан 
њеног постављења за професора зајечарске 
гимназије 21. октобар је узет за Дан школе, 
наше школе која носи њено име. 
 

 
 

Одмах након II светског рата увидела 
се потреба да се школовањем обухвате и 
"дефектна деца и то: слепа, глувонема, 
душевно заостала, богаљаста, деца са 
говорним манама, васпитно - угрожена... И 
ова деца морају проћи кроз школу и добити 
основношколско образовање како би могла 
ступити на занат и наставити школовање у 

продужним занатским школама, али ако на 
занатне иду да се путем књиге могу лично 
изграђивати" каже се у документу 
Министарства просвете од 16. 10. 1945. 
године упућеном Окружном народном 
одбору у Зајечару. 
 

Прво одељење лако ментално ометене 
деце, почело је са радом у једној од 
просторија Основне школе "Миленко 
Брковић - Црни", садашњој "Десанки 
Максимовић". Од следеће школске године 
ова одељења се селе у школу "Љуба Нешић", 
а касније и у школу "Ђура Јакшић". 

 
Специјална основна школа је 

основана Решењем скупштине Општине 
Зајечар од 14. 04. 1968. године са циљем да 
обухвати лако ментално ометену децу. За 
потребе школе Општина је доделила зграду 
бивше женске основне школе из 1896. 
Усељење у школску зграду било је 01. 10. 
1968. године, а цео септембар настава се и 
даље одвијала у школама "Љуба Нешић" и 
"Ђура Јакшић". Наредне школске године 
доносе се сва нормативна акта школе. 
Статут школе је усвојен 09. 12. 1969. године. 
Име "Јелена Мајсторовић" школа добија 
01. 10. 1970. године. 
 

Како су школу могла да похађају само 
деца из Зајечара, а потреба је била и у 
селима па и у околним градовима, нађено је 
решење. Уз несебично ангажовање свих 
друштвених чинилаца тог времена, 1970. 
године донета је одлука о отварању 
интерната у просторијама некадашње 
кухиње Дома ученика стручних школа, а 
реализована 01.02.1972. године када 
интернат почиње са радом. То је уједно и 
датум почетка рада продуженог боравка 
што је био и први остварени боравак у 
Тимочкој крајини. Резултат је био видно 
побољшање успеха ученика. Ученици су на 
радну рехабилитацију одлазили у Заштитну 
радионицу "ДЕС" или су по положеним 
тестовима у Заводу за запошљавање 
наставили школовање у средњим стручним 
школама. То су била посебна одељења при 
средњим школама. 
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Почетак школске 1980/81. Пратило је 
закашњење али са разлогом, наиме школа је 
добила још један спрат, ученици су добили 
нове учионице, савремено опремљене 
новим наставним средствима и училима. 
 

Школа добија Септембарску награду 
града – Плакета Општине Зајечар за 
успешне резултате у васпитању и 
образовању ментално ометене деце и 
њиховом укључивању у живот, на седници 
од 05.09.1988. године. 

 
Још од 1976. године када је донесен 

Закон о специјалном васпитању и 
образовању којим се "деци и омладини 
ометеној у развитку обезбеђује 
предшколско, основно и средње 
образовање, оспособљавање за рад и 
укључивање у разноврсне облике живота и 
рада", почело се размишљати о отварању 
средње школе у Зајечару. 
 

Средња школа почиње са радом 1995. 
Тада се по први пут уписује одељење за 
оспособљавање за рад. Школа се даље 
наставља у двогодишњу и трогодишњу, а у 
оквиру два подручја рада: машинство и 
обрада метала, шумарство и обрада дрвета и 
графичарство. Теорију обављају у 
просторијама школе, а праксу у Заштитној 
радионици "ДЕС" и предузећу "Арсеније 
Спасић". Текстилство и кожарство такође 
почиње са радом, 1997. године. У школи су 
обезбеђене просторије и за текстилство и 
кожарство опремљене машинама и алатима. 
 

Поводом Дана школе 22.10.2001. 
школа је освештана. Школско двориште је 
добило лепшти изглед: асфалтирано је, 
осликана је фасада, постављене клацкалице, 
тобоган, љуљашке, вртешке, постављени су 
голови и кошеви. 
 

Школа је пратила све реформе које су 
се дешавале у редовним школама. У школи 
су се увек изводиле различите слободне 
активности кроз рад по секцијама те тако и 
данас имамо следеће секције: драмско-
рецитаторска, фолклор, саобраћајна, 

техничка, спортска, биолошка, домаћа 
радиност, ликовна, уметничка, хор... 
 

Сваке школске године се простор 
мења, сређује и оплемењује да би деци и 
наставницима било пријатније и угодније за 
рад. Оно што још желимо да остваримо у 
будуће је: унапређење образовно-васпитног 
рада и квалитета наставе, увођење 
иновативне технике у наставу и иновација 
уопште, учешће у будућој реформи 
образовања и њеној организацији, 
безбедност и сигурност ученика, 
остручавање и перманентно образовање 
кадрова, јачање тимског рада, подршка 
ученицима, наставак повезивања школе, 
локалне заједнице и Социјалног партнера у 
циљу стопостотног запошљавања наших 
ученика по завршеном школовању како би 
они тиме били равноправни чланови нашег 
друштва, способни да себи и својој 
породици створе егзистенцију. 
 

Сва деца која су била у овој школи 
или су сада у њој, увек су била у центру 
пажње свих запослених. Рад са овом децом 
није лак али њихова искреност и 
приврженост, њихова потреба да буду 
прихваћени, вољени такви какви јесу је 
мотив који води генерације људи који су 
дали огроман део себе не само у образовању 
већ и у љубави према овој деци, разумевању, 
подршци у раду али и касније у животу.  
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- С Е П Т Е М Б А Р - 
 
 

„Школа иконописа“ 
 

 У нашој школи одржана је 
школа иконописа у којој су 
учествовали ученици школе. Школа 
иконописа представља активност у 
оквиру Фестивала хришћанске 
културе коју проводи Епархија 
Тимочка почетком месеца септембра. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Градска слава 
  

Ученици школе су са 
наставником верске наставе Весном 
Бранковић и директором школе 
учествовали у Великој литији 
поводом обележавања градске славе, 
21. септембра 2019.  
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- О К Т О Б АР - 
 
 

 Поводом обележавања Дечје 
недеље, глумци зајечарског театра 
извели су за ученике школе представу 
за децу „Црвенкапа“ коју је по тексту 
браће Грим режирао Добрин Мирчев. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 Ученици школе су током Дечје 

недеље „дочекали“ јесен и пожелели 

добродошлицу. 
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ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 

 
21.10.2019. 

 
 

 Данас смо прославили 51. 
годишњицу рада школе. Дан школе 
смо обележили скромно, уз помоћ 
донација друге месне заједнице 
„Краљевица“, удружења грађана 
„Зајечарска иницијатива“, „Долче 
вита 019“, „14. септембар“доо, Џез 
кафеа и донатора који је желео да 
остане анономан. 
 
 Ученици школе припремили су 
приредбу и презентовали оно што 
знају и умеју на најбољи могући 
начин. 
 
 

 
извор: https://www.glas-zajecara.com/51-godina-rada-

soso-jelena-majstorovic-svi-smo-mi-
isti/?fbclid=IwAR0dGzJhbK6hYMgJ8a5HOUD6J0DvX

TI3X0lmtnF3pgjyd_RgBq6hvdmHLZc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Н О В Е М Б АР - 
 

 
У суботу, 30. новембра у ОШ 

„Десанка Максимовић“ одржан је 

Тимочки научни торнадо. Ученици 

наше школе су први пут узели учешће 

у једној оваквој активности и са 

задовољством представили осталим 

вршњацима забаван начин на који 

савладавају садржаје из хемије са 

наставником Нином Паунковић. 
 

 
 
 

  

https://www.glas-zajecara.com/51-godina-rada-soso-jelena-majstorovic-svi-smo-mi-isti/?fbclid=IwAR0dGzJhbK6hYMgJ8a5HOUD6J0DvXTI3X0lmtnF3pgjyd_RgBq6hvdmHLZc
https://www.glas-zajecara.com/51-godina-rada-soso-jelena-majstorovic-svi-smo-mi-isti/?fbclid=IwAR0dGzJhbK6hYMgJ8a5HOUD6J0DvXTI3X0lmtnF3pgjyd_RgBq6hvdmHLZc
https://www.glas-zajecara.com/51-godina-rada-soso-jelena-majstorovic-svi-smo-mi-isti/?fbclid=IwAR0dGzJhbK6hYMgJ8a5HOUD6J0DvXTI3X0lmtnF3pgjyd_RgBq6hvdmHLZc
https://www.glas-zajecara.com/51-godina-rada-soso-jelena-majstorovic-svi-smo-mi-isti/?fbclid=IwAR0dGzJhbK6hYMgJ8a5HOUD6J0DvXTI3X0lmtnF3pgjyd_RgBq6hvdmHLZc
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- Д Е Ц Е М Б АР - 
 

 

 Ученици се активностима 

кулинарске секције припремају за 

празнике, данас на менију-празнични 

колачићи. 

 

 
 

 Цео месец је у духу празника, 

вредне руке ученика пуном паром 

праве новогодишње украсе за 

украшавање школе, али и за 

новогодишњи базар. 

 

 

 

 
 
 Школски психолог Гордана 

Петровић је, у сарадњи са удружењем 

„РИМЕ“ из Зајечара, одржала 

предавање за девојчице и девојке на 

тему превенције дигиталне 

злоупотребе. 
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Школа је добила донацију у 

виду подних робота у облику пчела 

коју је уручио Фонд Б92. Донација је 

резултат акције „Битка за знање“. 

Употребом ове једноставне роботичке 

опреме, ученици са сметњама у 

развоју лакше ће учити и остварити 

боље резултате у савладавању 

наставе. Наставници Гордана 

Милутиновић, Вања Ракић и Сенка 

Петковић присуствовали су обуци за 

употребу ових пчелица у настави. 

 

 
извор: https://zajecaronline.com/uz-robote-pcele-deca-

sa-smetnjama-u-razvoju-lakse-uce/  

https://www.youtube.com/watch?v=paBMFjQrsEA  

 

 Ученици су са стручним 

сарадницима школе-библиотекарима 

Тамаром Станковић и Тамаром 

Богдановић посетили дечје одељење 

Градске библиотеке „Светозар 

Марковић“ и уручили им 

новогодишње честитке.  

 

 

 

 И ове године ученици школе 

учествовали су на Новогодишњем 

базару који се традиционално 

одржава на градском Тргу 

ослобођења. На штанду школе 

изложени су разноврсне рукотворине 

ученика и наставника: украси, 

честитке, венчићи, рамови за слике, и 

др. 

 

 
 

 

 
 

 

https://zajecaronline.com/uz-robote-pcele-deca-sa-smetnjama-u-razvoju-lakse-uce/
https://zajecaronline.com/uz-robote-pcele-deca-sa-smetnjama-u-razvoju-lakse-uce/
https://www.youtube.com/watch?v=paBMFjQrsEA
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- Ј А Н У АР - 
 
 

Школска слава обележена је 
пригодним програма који су 
припремили ученици школе. 
Приредба је одржана у фискултурној 
сали. 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ф Е Б Р У А Р - 
 
 

 У току зимског распуста за 
ученике, школа је била домаћин 
акредитованог семинара 
„Индивидуални образовни план-
корак у пракси“. У понедељак и 
уторак (10. и 11. фебруара) две групе 
полазника присуствовало је 
једнодневном семинару. Семинару су 
присуствовале све колеге наше школе 
и колеге из других школа у граду. 
Организатор семинара је Ресурсни 
центар „Знање“ из Београда. 
 
 

извор: https://zamedia.rs/2020/02/10/daci-na-
raspustu-nastavnici-na-seminaru-individualni-

obrazovni-plan-korak-u-praksi/ 

 

Наставник Марија Јовановић 

искористила је прилику да уз 

примену "Bee-bot"(пчелица-робота 

које су донација фонда Б92) одржи 

огледни час "Парни и непарни 

бројеви" по методи Марије 

Монтесори. 
извор: https://www.youtube.com/watch?v=o5joN4LtCO8  

https://zamedia.rs/2020/02/10/daci-na-raspustu-nastavnici-na-seminaru-individualni-obrazovni-plan-korak-u-praksi/
https://zamedia.rs/2020/02/10/daci-na-raspustu-nastavnici-na-seminaru-individualni-obrazovni-plan-korak-u-praksi/
https://zamedia.rs/2020/02/10/daci-na-raspustu-nastavnici-na-seminaru-individualni-obrazovni-plan-korak-u-praksi/
https://www.youtube.com/watch?v=o5joN4LtCO8
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- М А Р Т - 
 
 

 У четвртак и петак, 5. и 6. марта 
ученици школе су, заједно са својим 
наставницима, представили своје 
рукотоворине (саксије, цегере, сапуне, 
честитке,...) поводом обележавања 
празника Дана жена. 
извор: 
https://www.youtube.com/watch?v=8XVWB1aTmnE 

 
 Од уторка, 17. марта проглашено 
је ванредно стање услед ширења 
вируса COVID-19. Наставу школи 
замењује настава на даљину, код куће. 
Није лако ученицима, није лако ни 
наставницима у школи. Током 
наредна, скоро месеца, ученици и 
наставници су редовно 
комуницирали, размењивали 
информације, добијали задатке, 
смернице и упутства од наставника и 
извршавали своје обавезе. Ученицима 
који нису у могућности да 
електронским путем извршавају своје 
школске обавезе, родитељи су 
преузимали материјал који су 
наставници претходно припремили и 
доставили школи. Све се дало у 
одређеној мери надоместити, али 
време које ученици нису могли да 
проведу са својим вршњацима у 
школи, неповратно је.  

https://www.youtube.com/watch?v=8XVWB1aTmnE
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ХВАЛА  
ДОБРИМ ЉУДИМА 

  
 

Октобра месеца школа је добила 
помоћ у виду средстава за личну 
хигијену коју су уручили 
представници друге месне заједнице 
„Краљевица“ из Зајечара. Средстава 
су обезбеђена уз помоћ привредника 
из локалне заједнице 
( „14.септембар“ дoo Зајечар, 
Титан Ами, З такси, Србија 
Тис, Џез кафе и Импулс комерц). 
 
 

 
 

 

 Ученици треће године 
зајечарске Гимназије дошли су на 
идеју да кувањем и продајом кафе на 
великом одмору прикупе финансијска 

средства за помоћ интернату Школе. 
Након ове активности одржана је и 
свирка у кафе бару Сцена у граду, као 
и турнир у фудбалу у сали зајечарске 
Гимназије. 
 
 Пиџаме, бојице, друштвене 
игре, пузле и друге играчке улепшале 
су дан ученицима који су смештени у 
интернату. 
 
 

 
 

 Ђачки парламент Економско-
трговинске школе спровео је 
хуманитарну акцију „Више од чаја“ и 
тиме обезбедио ученицима школе 
новогодишње поклоне. 
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извор: https://zajecaronline.com/paketici-za-ucenike-

soso-jelena-majstorovic/ 

 

 Новогодишње пакетиће деда 

Мраз је донео свим ученицима наше 

школе. Како би на време припремио 

пакетиће помогли су му 

представници II друге месне 

заједнице „Краљевица“, компанија 

Дунав, др Лазар Јакимовски, 

туристичка организација града, ЈП 

„Србија шуме“ и ансамбл Позоришта 

Тимочке крајине „Зоран Радмиловић“ 

који су пре поделе пакетића за 

ученике школе одиграли представу 

„Шашава Новогодишња бајка“. 

 

 
 

 

 

 

Другари из Дома ученика 

Зајечар приредили су лепо 

претпразнично вече за ученике који 

су смештени у интернату представом 

„Док чекамо деда Мраза“, 

новогодишњим поклонима и тортом. 
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Секције у школи 

 
 
 

 
 

У школској 2019/2020. години 
кулинарска секција проводи 
активности са циљем 
осамостаљивања ученика и развој 
животних вештина. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Луткарска секција школе и 

њихови вредни прсти праве дивне 
лутке. 
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Ми знамо, дозволите да 

покажемо шта све знамо секција 
презентује знања свих наставних 
предмета која су ученици усвојили на 
занимљив и не тако уобичајен начин. 
 
 

 
 

БРОЈИМО, СЛАЖЕМО, УЧИМО 
 

 
 

 
 

ГЕОМЕТРИЈСКИОБЛИЦИ 
 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПО ОБЛИКУ 
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Експерименти у школи 
 

 На часовима хемије ученици су са насатавником Нином 
Паунковић увек расположени за разноврсне експерименте. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Експеримент Разиграно млеко Експеримент Лава лампа 

Рад са тестом 


