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2018/2019. годину

СЕПТЕМБАР 2018.

03.
05.
11.
13.
14.
15.

28.
28.
29.

Почетак наставе у шк. 2018/2019. години
Родитељски састанци
Седница Савета родитеља
Седница Наставничког већа
Седница Школског одбора
Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
- Примена мотивационих техника у настави (2 наставника);
- Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање (1
наставник)
Матуранти Ксенија Арсић, Предраг Гајић и Никола Живковић, са менторима
Немањом Живковић и Маријом Палић, освојили сребро на седмим
Међународним гастрономско-туристичким сусретима средњих стручних
школа "ГАТУС 2018" у дисциплини "Национално јело по избору од пастрмке
и ресторански десерт“; још једно сребро за Ђорђа Васића, Јована Марковића
и Младена Милићa у дисциплинама: "Постављање кувера за свечани ручак"
и "Фламбирање јела пред гостом" уз подршку ментора Милоша Ицића.
Конституисање Ђачког парламента, упознавање са правилником о раду и
извештајем о раду парламента.
На "ГАТУС-у 2018" ученице Јована Марјановић, Ива Мицић и Мима
Мирковић, са ментором Марином Златановић, освојиле су сребро у
дисциплини тродневни аранжман на тему :"Трагом познате личности мога
краја".

ОКТОБАР 2018.

1-4.

Екскурзија ученика IV разреда, Италија, 92 ученика

3-4.

Стручно усавршавање у Београду у организацији Фондације „Темпус“:
- Развој језичких компетенција код ученика средњошколског узраста (1
наставник)

04.

Посета Међународном сајму туризма у Београду, 99 ученика

11.

Радни састанак поводом пројекта "Размена искуства је кључ успеха" одржан
у ресторану „Гранд“ у Смедереву, а свечани део с ученицима - учесницима
пројекта, њиховим менторима и родитељима, одржан је у Центру за културу.
Проглашен је најбољи ученик који је стручну праксу одрадио у Миленијум
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хотелима ДОО у првој години пројекта, а осталих 100 ученика добило је
пригодне поклоне

13.
18.
25.

Седница Наставничког већа
Школа је била домаћин песника из Бугарске и Мађарске – учесника 49.
Међународног фестивала поезије "Смедеревска песничка јесен"
Посета Међународном сајму књига у Београду, 302 ученика

НОВЕМБАР 2018.

03.
04.
05.
06.
08.
14.
19.
19.
20.
22.
23.
24.
26.
27.

Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
- Примена мисаоних експеримената у настави (2 наставника)
- Значај разумевањa прочитаног за образовни систем (1 наставник)
- Педагошка радионица за професоре француског језика (1 наставник)
Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
– Концепт вишеструких интелигенција у настави страног језика (1 наставник)
У пројекту “Дани смедеревске и кварнерске кухиње” ученици 4/8 и 4/6 са
менторима Весном Гордић,Немањом Живковићем,Жарком Јовановићем и
Марином Златановић домаћини су гостима из Угоститељске школе Опатија
Блок настава за ученике 3/6, смера туристички техничар у хотелу „Палас “ у
Београду, 31 ученик
На окружном такмичењу у футсалу У Великој Плани наша мушка екипа , коју
је припремао Дарко Илић, освојила је 2. место
Одељењска већа
Седница Наставничког већа
Блок настава за ученике 4/6, смера туристички техничар у хотелу „Палас“ у
Београду, 27 ученика
У недељнику ,,Наш глас" изашао чланак о сарадњи ЕТШ Смедерево и
Угоститељске школе у Опатији
Родитељски састанци
II радионица „Млади посластичар“ – ученици друге и треће године обр.
профила посластичар показали таленат и умеће у припреми колача.
Посластице су најбоље припремиле Снежана Јоцић, Анђела Станковић и
Светлана Митић који ће се такмичити у финалу за најбољег младог
посластичара почетком следеће године у Београду
Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
- Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана (9 наставника)
Блок настава за ученике 2/6, смера туристички техничар у хотелу „Палас“ у
Београду, 30 ученика
У просторијама Народне Библиотеке Смедерево, на 10. по реду
"Стиховизији" наш ученик, Филип Kељевић (одељење IV-8) уз подршку свог
2

ментора Дуње Тешић, освојио је награду ПУБЛИKЕ песмом Андреа Гибсона
„Asking too much“

29.
29.

Учешће на такмичењу у футсалу у Смедеревској Паланци, 15 ученика
Седница Ђачког парламента

ДЕЦЕМБАР 2018.

01.
01.
01.
06.
07.
08.
12.
13.
14.
15.
21.
21.
28.

Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево
- Вршњачко учење и концептуална настава природних наука (2 наставника)
На иницијативу ученика школе, а у сарадњи са ликовном секцијом,
организована је акција „Пожели и напиши своје жеље за Нову 2019“. Акција
је имала одличан одзив, а на основу жеља ученика, у другом полугодишту су
им обезбеђени апарат за кафу у холу школе, клупе на првом и другом спрату,
и музика за време одмора
Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и
Централне виртуелне банке у Чачку (2 наставника)
Стручно усавршавање у Народној библиотеци Смедерево - Мотивисани
библиотекари покрећу свет (1 библиотекар)
Практична настава кувара,посластичара и кулинарсkих техничара II, III и IV
разред у новом школском кабинету и школском ресторану „Гранд“
Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
- Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку
форму током целог живота (2 наставника)
На литерарном конкурсу „Поезија се пише душом“ поводом 120 година од
рођења Десанке Максимовић, у категорији средњих школа, наше ученице
Вера Љубисављевић (II разред) и Бојана Богдановић (IV разред) са
менторима Маријом Ђорђевић и Татијаном Јовановић, награђене II и III
местом
Седница Савета родитеља
Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
-Физичко васпитање у првом циклусу образовањ и васпитања – увод у спорт
(1 наставник)
- Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
- Како до успешне сарадње са родитељима (1 наставник)
- Методе очувања живих врста у ex situ условима (1 наставник)
Седница Школског одбора
Блок настава за ученике 1/6, смера туиристички техничар у хотелу „Палас“ у
Београду, 32 ученика
Прослава Нове године
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ЈАНУАР 2019.

02.
11.
12.
17.
17.
19.

25.
27.
30.
31.
31.

Ученици обр. профила кувар и кулинарски техничар, након десетодневног
боравка у Опатији, враћају се у Смедерево. Испратили су стару, а дочекали
нову годину са стилом, у хотелима са 4 и 5 звездица
Матуранти одељења IV-4: Никола Најдић, Филип Гигић, Стефан Kостић,
Предраг Пирић, Милош Рајковић, Срећко Илић, Гаврило Прокић и Стефан
Ћосић удруженим снагама очистили снег и својим друговима омогућили
лакши и безбеднији приступ школи!
Пројектно оријентисана настава –директор школе, 2 помоћника директора,
2 стручна сарадника и 25 наставника
Седница Наставничког већа
Седница Ђачког парламента
Стручно усавршавање у Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево:
- Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела
наставе (3 наставника)
У част светитеља Саве и са циљем неговања светосавског култа, Народна
библиотека Смедерево и друштво за српски језик и књижевност за
Подунавски округ, организовали су 6. по реду Светосавски литерални
конкурс. У категорији средњих школа, ЕТШ је поново тријумфовала
освојивши прво место - ученица II разреда Вера Љубисављевић са ментором
Маријом Ђорђевић, као и треће место - ученик II разреда Андрија
Величковић са ментором Татијаном Јовановић
Светосавске свечаности-Данашњу славу обележили смо приредбом у холу
школе, а потом свечаним ручком у школском ресторану „Гранд“.
Седнице Одељењских већа
Седница Наставничког већа
Родитељски састанци

ФЕБРУАР 2019.

22.

Посета сајму туризма у Београду, 106 ученика

27.

Економско-трговинска школа, прикључује се борби против вршњачког
насиља, у нади да ће се и остале школе Подунавског округа укључити.
Организовано присуство предавању“УKРАДЕНА БЕЗБЕДНОСТ”. Предавач
Игор Јурић, оснивач Фондације "Тијана Јурић", иницијатор предлога измене
члана закона са циљем увођења казне доживотног затвора за убице деце,
малолетника и трудних жена

27.

Седница Школског одбора
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МАРТ 2019.

04.
05.
06.
08.

Седница Ђачког парламента
Седница Наставничког већа
Одржано друго по реду такмичење из беседе ЕТШ. Теме прве вечери::Чаша
меда и чаша жучи“, „Моје сутра“, „Језик љубави“.
Друго вече, ученици су се надметали у теми према слободном избору. Од
укупно 9 такмичара, 3.место припало је Давиду Хараламбосу Тодоровићу
(3/7), 2.место заузео је Ненад Лазић (3/4), а 1.место освојила је Јована
Филиповић (3/7). Организатор такмичења је наставница Б. Миленковић
Црвени беџеви и еколошка секција школе одржала је промоцију у холу
школе са темом загађеност ваздуха. Део промоције била је и наша кампања
где је приказан промо видео и подељени су беџеви.

13.

Објављен текст о раду школе у дневном листу „Новости“

17.

На 2. такмичењу „Млади посластичар“, одржаном у недељу, 17.марта, у
ресторану „Хармонија“ у Београду, учествовали су и ученице Економскотрговинске школе, обр. профил посластичар, Анђела Станковић (III9),
Снежана Јоцић и Светлана Митић (II9), са ментором Маријом Палић

18.
20.
22.

22.

24.
24.
24.
27.

Седница Ђачког парламента
Седница Савета родитеља
Наша школа је 22. и 23. марта ове године била домаћин Републичког
такмичења из Основа економије. Међу 24 учесника из целе Србије, наша
ученица Наталија Радивојевић, чији су ментори били Сузана Kулагић и
Слободанка Суботић, освојила је треће место и тако стекла право уписа на
Економском факултету Универзитета у Београду
Нa oпштинскоm такмичењу основаца и средњошколаца у атлетици у
Радинцу, Економско - трговинска школа имала је представника у свакој
дисциплини. Никола Филиповић (3/8) освојио је 1. место у трци на 1000 м,
Адријан Тот (3/5) однео је победу у трци на 400 м, Спасоје Дабић узео је
бронзу у дисциплини скок у вис, док је Никола Адамовић заузео треће место
у скоку у даљ. Данило Радовић, ученик 4/2, освојио је 1. место у бацању
кугле, а Јована Чанковић (1/6) пласирала се на Окружно такмичење у
дисциплини бацање кугле! Екипно наша школа је заузела друго место
На Републичком такмичењу у беседништву које је ове године одржано у
Нишу, наша ученица Тијана Стоиљковић, са ментором Љубомиром
Ранковићем, освојила је 3. место
На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, ученица
Анђела Стојановић са ментором Татијаном Јовановић, заузела је 3. место.
На градској смотри рецитатора "Песниче града мог", уз подршку ментора
Данијеле Богдановић, ученица Наталија Дедић освојила је 5. место и тиме
остварила право учешћа на Окружном такмичењу рецитатора
Блок настава у Врњачкој Бањи - 104 ученика

5

АПРИЛ 2019.

01.
01.
03.
06.
09.

Школа је била домаћин Факултету за организационе студије и средњу
стручну школу из Словеније. Размена идеја о иновативном туризму, храни и
вину довела је до склапања сарадње између школа
Угостили смо „Грм центар биотехнике и туризма“ и Средњу стручну школу
из Новог Места. Размена идеја о иновативном туризму, храни и вину довела
је до склапања сарадње између школа
Седница Наставничког већа
У нашој школи основана је еколошка секција под вођством наставника
Гордане Бојоски
Eколошки начин живота био је повод за сусрет удружења Про.ток21
кампање "Црвени беџеви" и секције наше школе, а све то својом камером
забележила је и екипа Зелене патроле на делу!
Висока туристичка школа у Београду одржала је бесплатну обуку ученицима
4/6 - туристички техничар, за коришћење водећег светског резервационог
система Амадеус. Обуку у школским кабинетима одржали су наставници
Високе туристичке школе

11.

Седница Ђачког парламента

14.

На XVI Републичком такмичењу из области угоститељства, које је одржано
12. и 13. априла у Нишу, ученик 4/8 Никола Чукић (ментор Весна Гордић)
освојио је треће место и бронзану медаљу за категорију ,,Јело по избору од
понуђених намирница". Поред Николе, такмичили су се и Ненад Ђорђевић
са Наташом Николић (ментор Немања Живковић) такође ученици 4/8, у
категорији ,,Спремање јела по менију ".
Угоститељски техничари, ученици 4/7 Јован Марковић и Тијана
Миловановић (ментор Милош Ицић), такмичили су се у категорији
,,Услуживање на свечаном ручку-банкету" , док се Филип Марковић (ментор
Јелена Kрчмаревић) такмичио у категорији ,, Припремање и довршавање
јела пред гостом".
Екипно, наша школа заузела је 4. место

15.
15.
18.
25.
25.

Седница Савета родитеља
Седница Ђачког парламента
У оквиру пројекта „Популарна демократија“ Вестминстерске фондације за
демократију који се спроводи у сарадњи са Факултетом политичких наука у
Београду, а уз подршку и одобрење Министарства просвете, у школи је
реализована радионица са 25 ученика четвртог разреда.
Чланови Тима за безбедност ученика, 65 ученика свих разреда и 5
наставника, на Универзитету Мегатренд у Београду присуствовало је
предавању на тему:
„Нови методи детекције наркотика и синтетичких експлозива“.
Седница Ђачког парламента
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МАЈ 2019.

06.

08.

10.

13.

15.
16.
17.
31.

Сусрет у оквиру пројекта „Водени спортови-здрава будућност за нашу
децу“,који град Смедерево спроводи у оквиру реализације Интеррег-ИПА
Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, финансираног од
стране Европске Уније, одржана је у Гиладу и Темишвару, у периоду од 6. до
10. маја 2019. Водени спортови - здрава будућност за нашу децу" је пројекат
који град Смедерево спроводи у сарадњи са општином Гилад, у оквиру
програма прекограничне сарадње Србије и Румуније. Циљ пројекта је
побољшање услова за здрав раст и развој младих, кроз едукативне догађаје,
размену искустава између наставника и доносилаца одлука у локалној
заједници и организацију летњих кампова. Туристички техничари - одељење
II/6 са наставником Весном Момировић, имали су прилику да посете
Румунију и буду учесници овогодишњег кампа
Матурант Ненад Ђорђевић (4/8), образовни профил кулинарски техничар ,
на Међународном кулинарском такмичењу одржаном у Kрањској Гори,
освојио је бронзану медаљу у оштрој конкуренцији младих кулинара
средњих школа и факултета из 13 земаља. Kсенија Арсић (4/8) показала је
завидно кулинарско умеће које јој је донело златно одличје
Ученици два одељења првог разреда учествовали су у Европском школском
истраживању о употреби алкохола и дрога међу младима, које је у
Економско-трговинској школи спровео Институт за јавно здравље Србије –
Батут. Истраживање је подржано од стране Министарства просвете
Републике Србије
Учешће на фестивалу Школског цвичка - академије цвичковог туризма, који
је одржан 11. маја 2019. год. у центру биротехнике и туризма Грм Ново
Место. Поменути фестивал одржава се у оквиру пројекта "Уживам
традицијо" чији је циљ креирање јединственог доживљаја кроз
презентовање прекограничних туристичких програма и програма који се
темеље на дугорочној сарадњи локалних произвођача. Наша колегиница
Марина Златановић пред присутним учесницима изложила је свој пројекат
"Дух традиције на савремени начин". Уз осврт на највеће европско
равничарско утврђење - Тврђаву, на аутентичан начин представљено је
богато виногорје Смедеревског краја, његова и историја и гастрономија
Седница Ђачког парламента
Дан отворених врата
Седница Наставничког већа
Испраћена још једна генерација матураната
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ЈУН 2019.

01.

Пројекат наставника и ученика наше школе - "Заљубљеност кроз предмете!“

06.

Предавање у нашој школи одржао је господин Игор Јурић,оснивач
Фондације "Тијана Јурић". Била нам је част да угостимо човека чија је мисија
едукација деце,родитеља и просветних радника о свим опасностима на
улици, у школи, о педофилима и трговцима људима, о безбедности на
интернету, и чија је иницијатива о увођењу доживотне казне за убице деце
усвојена прошлог месеца, након борбе која је трајала 2 године.

07.
13.
14.
28.

Седница Ђачког парламента
Седница Школског одбора
Седница Савета родитеља
Седница Наставничког већа

ЈУЛ 2019.

01-31.

Професионална пракса и блок настава у Словенији – 14 ученика
угоститељско-туристичке струке је у периоду од месец дана реализовало
наставу у блоку и професионалну праксу у хотелима у Kрањској Гори

АВГУСТ 2019.

19.
21.
26.
30.

Седница Наставничког већа
Одељењска већа
Одељењска већа
Седница Наставничког већа
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