Летопис Уметничке школе за 2020/21. годину

Септембар:
1. 9. Ппшетак наставне 2020/21. гпдине уз све мере защтите и сузбијаоа щиреоа вируса
Covid-19. Шкплска 2020/2021 реализпвана је у складу са Струшним упутствпм за
прганизпваое и пствариваое наставе неппсредним путем и путем наставе на даљину за
средое щкпле у щкплскпј 2020/2021. пд 11.8.2020. Едукативни материјали п превенцији
щиреоа вируса Covid-19. истакнути су на видна места унутар щкпле и ппстављени на
званишан щкплски сајт у недељи пред ппшетак щкплске гпдине.
9. 9. Адаптација ппдрумских прпстприја у ушипницу за пдељеоа II1 и IV1.
15. и 16. 9. Излет и практишна настава у Стапарскпј баои и ппсета насељу Neolife у
изградои – наставнице Весна Аћимпвић Панић и Јелена Гускић Петрпвић и пдељеое II2.
18–20. 9. Ппнпвљен пријемни испит у Уметнишкпј щкпли.
24.9. Уметнишку щкплу ппсетила ппщтински прпсветни инспектпр др Миленија Маркпвић.
Октобар:
2. 10. Представљаое Виспке щкпле ликпвних и примеоених уметнпсти из Бепграда за
ушенике заврщнпг разреда.
2. 10.. Наставница Маријана Тпдпрпвић, заједнп са ушеницама шетвртпг разреда Јеленпм
Никплић и Спфијпм Милпванпвић, је псликала прпстпр Удружеоа пспба са аутизмпм.
12. 10. Директпрка Спфија Бунарчић стекла је услпв за пдлазак у пензију. За врщипца
дужнпсти директпра ппстављена је Ивана Стаматпвић.
14. 10. Ппсета злакущкпј кплпнији керамике – наставнице Марија Жунић и Маријана
Ћуршић са пдељеоем III 2.
17. 10. Уметнишка щкпла заврщила прпцес регистрпваоа на Гугл платфпрми за едукацију и
изврщила ппделу ппслпвних и ушенишких налпга.
23. 10. Одржан први Педагпщки кплегијум
27. 10. Састанак Актива директпра у РЦУ

29. 10. Одржани састанци тимпва за међупредметне кпмпетенције и струшнп
усаврщаваое;
29. 10. Уметнишку щкплу ппсетила ппщтински прпсветни инспектпр др Миленија
Маркпвић.
30.10. Ппстављаое излпжбе у знак пбележаваоа щкплске славе – Светпг Луке;
30.10. Састанак Кпмисије за избпр директпра
31.10. Свети Лука, слава Уметнишке щкпле
Нпвембар:
2.11. Обележаваое щкплске славе, Светпг Луке у прпстпријама Шкпле, уз ппщтпваое
важећих епидемиплпщких мера.
4.11. Седница Наставнишкпг већа са темпм избпра директпра. Наставнишкп веће је
већинпм гласпва ппдржалп в.д. Ивану Стаматпвић.
6.11. Први шас у преппдневнпј смени ппсвећен Вуку Стефанпвићу Карачићу.
9.11. Први класификаципни перипд у наставнпј 2020/21.
10.11. Увпђеое пптишкпг кабла у Уметнишку щкплу.
10.11. Прпдужеое јесеоег распуста пд 11 дп 13. нпвембра 2020.
17.11. Одржана кпнститутивна седница (прва седница нпвпг сазива) Шкплскпг пдбпра.
Седницпм је председавап председник Шкплскпг пдбпра старпг сазива Дејан Бпгданпвић.
За председницу Шкплскпг пдбпра нпвпг сазива изабрана је Даница Цицварић.
26.11. Ушеницима ппдељене маске са лпгпм Уметнишке щкпле. Маске су претхпдних
недеља щивене и щтампане на смеру технишар дизајна текстила (ушеници трећег и
шетвртпг разреда)..
27.11. Ушеници друге и треће гпдине Уметнишке щкпле присуствпвали су пве седмице
презентацији прпјекта Из угла волонтера, у циљу прпмпвисаоа вплпнтираоа и
вплпнтерских камппва. Организатпри прпјекта су Дуоа Митић и Јана Вулпвић. Овај
прпјекат је деп већег прпјекта Шта нам тешко, кпји је финансиран пд Министарства
пмладине и сппрта.
30.11. Према упуству Министарства прпсвете, настава се пд наведенпг дана пдвија на
даљину дп краја првпг пплугпдищта, 18.12.

Децембар:
1. 12. Прелазак на мпдел наставе на даљину у складу са пдлукпм Владе Републике Србије,
у циљу превенције щиреоа вируса Covid-19. Трајаое шаспва је враћеннп на 45 минута.
7. 12. На седници Струшнпг већа ппщте и уже струшних предмета усвпјене су пбласти за
пплагаое матурскпг испита и план уписа за 2021/2022
18. 12. Заврщетак првпг пплугпдищта и ппшетак зимскпг распуста (у трајаоу пд 21.
децембра 2021. дп 15. јануара 2021)
26. 12. Кплп српских сестара из Ужица прганизпвалп је и пве гпдине, ппвпдпм Материца,
18. Литерарни и 3. Ликпвни кпнкурс на тему “Мајка”. На Литеранпм кпнкурсу првп местп
припалп је Миои Лазић из Ужишке гимназије, а на Ликпвнпм пп пцени жирија најбпљи је
бип рад Сретена Стаменића из Уметнишке щкпле (ментпр – мр Јелена Гускић Петрпвић).
Од ушеника Уметнишке щкпле ппхвала је припала ушеници Наталији Лпншар (ментпр – мр
Јелена Гускић Петрпвић), дпк је ппсебна награда за фптпграфију дпдељена Нини Цвијпвић
(ментпр – др Јелена Лукпвић).
26. 12. На сајту щкпле и званишним налпзима Уметнишке щкпле на друщтвеним мрежама
је ппстављен наменски дизајниран празнишни визуал у фпрми шеститке ппвпдпм
нпвпгпдищоих и бпжићних празнике (дизајн: Дејан Бпгданпвић)
Јануар:
15. 1. Одржан други састанак Педагпщки кплегијум (кппрдинатпри тимпва и актива) у
циљу прегледа дпсадащоих активнпсти и ппднпщеоа пплугпдищоег извещтаја.
18.1. Ппшетак другпг пплугпдищта. Настава за ушенике пснпвних и средоих щкпла, пдвија
се пп мпделу кпји је примеоиван пд 1. септембра 2020. гпдине. Министарствп прпсвете,
науке и технплпщкпг развпја је прпследилп пбавещтеое щкплама и струшна упутства за
прганизацију и реализацију пбразпвнп-васпитнпг рада у пснпвним и средоим щкплама,
кпја је Кризни щтаб усвпјип 11. августа 2020. гпдине. За Уметнишку щкплу тп ппдразумева
прелазак на мпдел редпвне наставе (шаспви у трајаоу пд 30 минута, маое групе дп 15
ушеника уз пбавезнп нпщеое защтитне маске у затвпренпм прпстпру и ппщтпваое
дистанце пд најмаое једнпг и пп метра).
27. 1. Прпслава Савиндана у складу са важећим епидемиплпщким мерама.
Фебруар:
2. 2. Oдржана секција за кпнзерватпре са наставницпм Јеленпм Гускић Петрпвић ппвпдпм
ушещћа на Уметнишкпј кплпнији Спкпград.

4.2. Ппшеп шетвпрпгпдищои мандат директпрки Ивани Стаматпвић.
9. 2. Марина Јевтић, председница Удружеоа „Рпдитељ”, на дпгпвпру са Јеленпм Гускић
Петрпвић и Славкпм Лукпвићем за реализацију прпјекта „Игрпм крпз сппрт и рад”
17. 2. Ппслани радпви ушеника Уметнишке щкпле за кпнкурс „Мали битпљски Мпнмартр”
22–26. 2. Снимаое прпмптивнпг филма за представљаое Уметнишке щкпле. Наставник
Павле Јпвпвић је испред Тима за пднпсе са јавнпщћу и прппаганду прганизпвап снимаое
видеп-материјала унутар щкпле заједнп са сниматељем Маркпм Кпстићем (ангажпван за
снимаое и едитпваое прпмп-филма и видеп-упутстава за цртаое, сликаое и вајаое).
22–26. 2. Кпнтактираое бивщих ушеника (са већ заврщеним факултетима и изграђеним
каријерама) са циљем дпстављаоа краћих видеп-снимака у кпјима се афирмативнп
пбраћају будућим псмацима (Реализација: Маријана Тпдпрпвић, Дејан Бпгданпвић,
Маријана Ћуршић, Јелена Гускић Петрпвић, Ивана Стаматпвић / фебруар – март 2021.)
Већина кпнтактираних ушеника се радп пдазвала акцији. На званишним налпзима на
спцијалним мрежама Уметнишке щкпле пбјављенп је укупнп 25 снимака у перипду
фебруар – јун 2021.
Март:
5. 3. Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дпнелп је пдлуку п преласку
наставе на даљину пд ппнедељка 8. марта 2021. Одлука је дпнета у складу са
преппрукама Kризнпг щтаба на седници пдржанпј 5. 3. 2021. збпг тренутнпг ппгпрщаоа
епидемиплпщке ситуације.
10. 3. Креиран инфпрматпр наслпвљен „Водич за упис у Уметнику школу 2021/2022” кпји
је ппстављен на сајт. (Прикупљаое инфпрмација и дизајн: Дејан Бпгданпвић). Впдиш је
прпслеђен и директпрки и прганизатприма наставе, јер је у плану да тп буде прилпг на
мејлу кпјим би се пснпвне щкпле пбавестиле п ппшетку припремне наставе.
12. 3. Објављенп је да припремна настава планирана за 13. март 2021. неће бити пдржана
збпг пппщтраваоа епидемиплпщких мера.
24. 3. Креирана су и ппстављена на сајт текстуална упутства кпја ће заинтереспваним
псмацима плакщати сампсталну припрему за пријемни испит у услпвима пандемије.
Упутства су написана за сваки деп пријемнпг испита (цртаое, сликаое, вајаое).
Аутпр упутстава за цртаое и сликаое је наставница Маријана Тпдпрпвић (сарадници:
Милпщ Милићевић, Јелена Лукпвић, Дејан Бпгданпвић, Бранкица Чкпоевић).
Аутпр упутства за вајаое је наставница Биљана Угрен Кпвашевић (сарадници: Дејан
Бпгданпвић, Бранкица Чкпоевић).

Април:
11. 4. На Међунарпднпм дешијем ликпвнпм кпнкурсу „Мали битпљски Мпнмартр 2021”
ушеници Уметнишке щкпле псвпјили су знашајна признаоа: ЗЛАТНА ПАЛЕТА – Маща
Антпвић II2 (ментпр: мр Јелена Гускић Петрпвић); ДИПЛОМА – Наталија Лпншар II2
(ментпр: мр Јелена Гускић Петрпвић); ДИПЛОМА – Лидија Милпсављевић III2 (ментпр: др
Јелена Лукпвић)
12 – 16.4. Пријављиваое за пплагаое пријемнпг испита (пд 12. дп 15. априла – прекп
ппртала http://mojasrednjaskola.gov.rs/ и 15. и 16. април директнп у щкпли).
13. 4. На званишнпм You Tube каналу Уметнишке щкпле пбјављена су видеп-упутства за
цртаое и сликаое (Нпсилац реализације је наставница Маријана Тпдпрпвић, сниматељ:
Маркп Кпстић, ушеници: Анђела Чекеревац / цртаое, Даркп Ппљшић / сликаое). Иакп је у
припреми билп видеп-упутствп из вајаоа, изпсталп је оегпвп пласираое збпг
неппдудараоа ставпва п финалнпј фпрми између сниматеља и нпсипца реализације
наставнице Биљане Угрен Кпвашевић.
Упутствп за цртаое: https://youtu.be/J6tMdUV6DRc
Упутствп за сликаое: https://youtu.be/SiIg-yRK4Jw
14. 4. На званишнпм You Tube каналу Уметнишке щкпле пбјављен је прпмптивни видеп
Уметнишке щкпле (Нпсилац реализације је наставник Павле Јпвпвић, сниматељ: Маркп
Кпстић, музика: Милпщ Милићевић). Кпнцепт је заснпван и на изјавама бивщих ушеника,
кпји су данас наставници у Уметнишкпј щкпли (Ана Лазић, Славкп Лукпвић, Маријана
Ћуршић, Милпщ Милићевић) и краткпм псврту на пспбенпсти свакпг смера. Образпвне
прпфиле су представиле ушенице: Марија Мајкић, Јелена Никплић, Лара Чивгин и Анђела
Јелић). Линк: https://youtu.be/e33Q7FWtvPc
15. 4. За щкплску 2021/2022. Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја
пдпбрилп је упис ушеника на следеће пбразпвне прпфиле: Технишар дизајна графике – 10
ушеника; Технишар дизајна текстила – 10 ушеника; Кпнзерватпр културних дпбара – 7
ушеника; Грншар – 7 ушеника; Дрвпрезбар – 7 ушеника.
Збпг измене, дпщлп је дп ажурираоа „Водича за упис у Уметничку школу 2021”, и
пратећих прпмптивних визуала за спцијалне мреже (дизајн: Д. Бпгданпвић)
15. 4. Телевизија 5 Ужице је снимила и емитпвала прилпг п упису у Уметнишку щкплу.
Изјаву п детаљима уписа дала је директпрка Ивана Стаматпвић, линк:
https://youtu.be/7E3riuunbq8

Истпг дана пбјављен је текст на ппсталу Радип луне и аудип запис п упису у Уметнишку
щкплу. (Линк: https://www.radioluna.info/za-tri-dana-20-zainteresovanih-za-upis-uumetnicku-skoluaudio/)
16. 4. Телевизија 5 Ужице је снимила и емитпвала прилпг п успеху ушеника Уметнишке
щкпле на Међунарпднпм дешијем ликпвнпм кпнкурсу “Мали битпљски Мпнмартр 2021″
Изјаве су дале награђене ушенице и ментпри: мр Јелена Гускић Петрпвић и др Јелена
Лукпвић.
Истпг дана, у пквиру емисије „Овп је Србија”, емитпван је прилпг п хуманитарнпј аукцији и
излпжби псликаних дрвених ускрщоих јаја, за манастир Хиландар, где је ушествпвалп 18
нащих ушеника и наставница Јелена Гускић Петрпвић. (лник: https://youtu.be/GH-XtW8JLyk)
17. 4. Услед пппущтаоа епидемиплпщких мера, пд субпте, 17. априла 2021, ствприли су се
услпви за прганизпваое припремне наставе на традиципналан нашин (уживп). Дп
пријемнпг испита реализпванп је 6 дана припремне наставе (април: 17 – 24 – 27 и мај: 5 –
8 – 12).
19. 4. Ппсле 6 недеља наставе на даљину, збпг ппбпщаоа епидемиплпщке ситуације, пд
ппнедељка, 19. априла 2021, усппстављенп је пдржаваое редпвне наставе, према мпделу
пд 1. септембра 2020.
19.4. Гпстпваое наставница Весне Аћимпвић Панић и Маријане Тпдпрпвић са ушеницима
Минпм Савић и Антпнијем Савићем у емисији „У центру пажое“ на ТВ 5 – Ужице, ппвпдпм
успещнпг ушещћа на 4. Републишкпм такмишеоу из класишних ликпвних медија – цртеж.
20. 4. Активнпсти на ппбпљщаоу Интернет везе у Шкпли. Објављене су инфпрмације п
прпдужетку рпка за пријављиваое за пплагаое пријемнпг испита (дп 22. априла – прекп
ппртала http://mojasrednjaskola.gov.rs/ или директнп у щкпли).
21. 4. Ппсета екипе ТВ Лав ради снимаоа прилпга п Уметнишкпј щкпли. Прилпг је ппсвеђен
успеху ушеника на Међунарпднпм кпнкурсу „Мали битпљски Мпнмартр” Емитпван је 25.
априла: https://youtu.be/FuL9TiYQxbk
24. 4. У Шкпли пдржанп жирираое радпва карикатуре за излпжбу у Нпвпј Варпщи и
ппщтинскп такмишеое из Српскпг језика и језишке културе
28. 4. Представљаое Академије струкпвних студија Западне Србије ушеницима заврщнпг
разреда. Уметнишкпј щкпли је упућен ппзпив за ушествпваое на 7. Сајму пбразпваоа у
Машкату, у прганизацији Оснпвне щкпле „Миливпје Бпрпвић” . Сајам је пдржан путем
Google Meet-a, а Шкплу је представљала наставница Маријана Ћуршић.

29. 4. Шкплу је ппсетип представник кпмпаније „Ин Мплд“ из Ппжеге ради дпгпвпра п
сарадои.
30. 4 – 4. 5. Прплећни распуст (првпмајски и ускрщнои празници).
Мај:
8. 5. Успех ушеника Уметнишке щкпле на ликпвнпм кпнкурсу ппвпдпм прпславе 300 гпдина
ппстпјаоа Цркве Светпг Марка у Ужицу, где су псвпјили прва три места: 1. местп – Стефан
Матпвић II2, кпнзерватпр културних дпбара; 2. местп – Сретен Стаменић II2, кпнзерватпр
културних дпбара; 3. местп – Лазар Туцпвић II2, грншар.
11.5. У Шкплу су стигла три уређаја за мереое нивпа зрашеоа радпна.
14,15. и 16.5. Одржан пријемни испит за упис у Уметнишку щкплу у щкплскпј 2021/22. (14.
мај – цртаое, 15. мај – сликаое, 16. мај – вајаое)
19. 5. Одржан састанак Актива директпра.
19. 5 – 1. 6. Реализпвана предматурска пракса за израду матурских радпва.
20.5. Директпрка Ивана Стаматпвић и наставница Јелена Гускић Петрпвић на састанку у
Истпријскпм архиву Ужица ради дпгпвпра п сарадои на кпнзервацији папира.
21.5. Ппвпдпм псликаваоа васкрщоих јаја за хуманитарну аукцију кпје су реализпвали
наставница Јелена Гускић Петрпвић и ушеници Шкпле, ТВ 5 снимила прилпг за емисију
(Прилпг емитпван 27. маја 2021 –линк: https://youtu.be/pxFnmSOn87s)
24.5. Представљаое Пплитехнишке щкпле из Бепграда за ушенике заврщнпг разреда
26.5. Узвратна ппсета представника Уметнишке щкпле кпмпанији „Ин Мплд“ из Ппжеге.
Кпмпанију су ппсетили директпрка Ивана Стаматпвић, наставници: Маријана Тпдпрпвић,
Славкп Лукпвић, Дејан Бпгданпвић, дпмар Радища Панић и ушеницетређег разреда смера
технишар дизајна графике: Милица Петрпнијевић, Марија Мајкић и Маријана Мијаилпвић
27.5. Ушеници Шкпле са наставницама Анпм Лазић и Маријанпм Ћуршић ушествпвали у
пбележаваоу „Недеље бпрбе прптив мищићне дистрпфије“ на Градскпм тргу у Ужицу.
28.5. Одржан трећи Педагпщки кплегијум.
Јун:
2 – 10. 6. Реализација матурских испита (предаја елабпрата, писмени рад из српскпг језика
и коижевнпсти, пплагаое избпрних предмета и пдбрана матурских радпва.)

11. 6. Наставници Јелена Гускић Петрпвић и Славкп Лукпвић на раднпм састанку са
Саветпм рпдитеља града. Истпг дана је пдржан састанак Актива директпра
14. 6. На кпнкурсу ппд називпм “Рефлексије”, кпји је прганизпвала галерија „Рефлектпр”
за ушенике наще щкпле. Награде су дпбили ушеници: Лена Љубишић I2 – ментпр Весна
Аћимпвић Панић, Сретен Стаменић II2 – ментпр Јелена Гускић Петрпвић, Лидија
Милпсављевић III2 – ментпр Јелена Лукпвић и Јелена Гускић Петрпвић, Милан Станпјевић
IV1 – ментпр Маријана Тпдпрпвић. Ппхвале: Исидпра Пајевић I1 – ментпр Весна Аћимпвић
Панић, Никплина Прљевић II2 – ментпр Јелена Гускић Петрпвић, Маща Антпвић II2 –
ментпр Јелена Гускић Петрпвић, Нина Цвијпвић III2 – ментпр Јелена Лукпвић, Сандра
Јелисавшић IV1 – ментпр Маријана Тпдпрпвић.
Отвараое излпжбе и дпдела награда пдржана је у галерији „Рефлектпр” 14. јуна 2021.
17. 6. Отвпрена је матурска излпжба ушенишких радпва 16. генерације са свешаним
урушеоем награда и диплпма у двприщту Уметнике щкпле. Излпжбу је птвприла
директпрка щкпле Ивана Стаматпвић. Диплпме и сведпшанства урушип је пдељеоски
ставрещина IV1 Дејан Бпгданпвић. Тпм приликпм су урушене награде најбпљима на смеру:
технишар дизајна графике (А група) – Бпгдан Гпјкпвић, технишар дизајна графике (Б група)
– Јелена Никплић, технишар дизајна текстила – Сандра Јелисавшић. За ушеницу генерације
прпглащена је Сандра Јелисавшић и опј је награду урушила председница Шкплскпг пдбпра
Даница Цицварић. Кап прппратни прпмптивни материјал излпжбе пдщтампан је пратећи
каталпг свих матурских радпва. (Дизајн и пбликпваое каталпга: Дејан Бпгданпвић,
фптпграфије у каталпгу: Јелена Лукпвић и Гпрана Ппппвић, лектпр: Бранкица Чкпоевић, за
издаваша: Ивана Стаматпвић).
18. 6. Наставница Јелена Гускић Петрпвић са кпнзерватприма из пдељеоа II2, радила на
кпнзервацији и рестаурацији бисте Дущана Јеркпвића.
22.6. Заврщетак наставе у щкплскпј 2020/21. гпдини.
29. 6. Одржан шетврти састанак Педагпщкпг кплегијума (кппрдинатпри тимпва и актива)
где је изврщен преглед свих дпсадащоих активнпсти и ппднпщеое гпдищоег извещтаја
свих актива, већа и тимпва.
Јул
12 – 13. 7. Упис ушника кпји су пплпжили пријемни испит у први разред.

