
ЗАШТО УПИСАТИ СРЕДЊУ ШКОЛУ „МИОНИЦА“? 

 

Ово је период када се и родитељи и ученици налазе пред дилемом куда даље, шта уписати 

и чиме се руководити? Да ли тренутном жељом детета, која може бити она права и која 

ће га водити будућем занимању, али може бити и резултат опредељења друштва у том 

тренутку? Да ли финансијским моментом, близином школе или жељом да дете оде у неки 

други град? Дилема је велика! 

После осам година постојања наше школе, ми имамо добре аргументе зашто је баш  

Средња школа „Мионица“  одличан избор за ученике и родитеље. 

Поред свих погодности које већ постоје: бесплатан превоз, рад у једној смени, млад 

наставни кадар…сада имамо и веома добру сарадњу и комуникацију са тржшитем 

рада. Наше најбоље ученике препоручујемо за рад у угоститељским објектима и они већ 

добијају запослење у својој струци. 

 Стратегија развоја општине Мионица потпуно је усклађена са стратегијом уписа. 

Школа образује кадрове у области туризма и угоститељства, а општина ствара 

услове и капацитете за њихово запошљавање.  

Према речима председника општине Мионица 

Бобана Јанковића на обележавању Дана школе 

Средње школе „Мионица“ 24. 5. 2017. општина 

ствара  „модерне и савремене услове у којима ће 

наши ученици стицати сва неопходна знања, како 

би сутра били тражени на тржишту рада. Овом 

приликом најављујем реконструкцију основне и 

средње школе, подизање споменика нашем 

познатом песнику и дипломати Милану Ракићу, као 

и завршетак радова на Хали спортова и отварање 

Националног рукометног тренинг центра. Заједно 

са Центром за образовање и развој који смо 

отворили прошле године, представљаћемо 

јединствено место у Србији где ће бити обједињена 

целокупна понуда, од спортске хале и смештајних 

капацитета, који ће унапредити спорт и развити рекреативни туризам, па све до Центра 



где ће се организовани бројни програми за одрасле и децу и који ће постати основ развоја 

конгресног туризма“. 

Због овако амбициозних, али и реалних 

планова наше општине, све већа потражња 

ће управо бити за кадровима из области 

туризма и угоститељства. Професије кувара 

и конобара су јако цењене и код нас и у свету. 

Добар кувар је веома тражен и добро плаћен, а 

добар и способан конобар може да живи од 

Сајам привреде СПРЕГ 

бакшиша. Важно је само добро савладати ове занате, а ми посебно инсистирамо на 

пракси. Наши ученици обављају праксу у хотелу, имамо своју продавницу, учествујемо 

на бројним такмичењима и манифестацијама и ученици заиста имају много прилика да 

науче ове занате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За следећу школску годину у плану је отварање школског ресторана, а ученици смера 

кувар/конобар ће се образовати се по дуалном моделу образовања. То значи  да је школа  

успела да обезбеди подршке од привредника да ће за свих 30 ученика бити обезбеђено 

место за обављање практичне наставе. Међутим, то није све. За 16 најбољих ученика 



после завршене средње школе у Хотелу „Врујци“ и хотелу „Нарцис“ на 

Дивчибарама биће обезбеђена радна места.  

Туристички техничари такође у нашој општини имају одличну перспективу. Половина 

најбољих, када заврше,  могу очекивати посао у хотелима на рецепцијама, као водичи у 

нашој ТО, а могу добити и подстицаје за покретање сопственог посла у области сеоског 

туризма. За најбоље, који буду желели даље да се школују, биће обезбеђене 

стипендије. 

 

Туристички техничари у посети Парку природе Рибница 

 

За успех, рад и труд наших ученика, ми нудимо посао у нашој општини и то је оно 

што нас издваја од других школа. 

Уписом у Средњу школу „Мионица“ ученици стичу право да  потпуно бесплатно 

похађају активности, програме и садржаје које организује општинска институција  

 

 



Школа плеса       Школа енглеског језика 

Центар за образовање и развој „Мионица“ са којом је школа партнер, јер се ова установа 

налази у простору наше школе.  За сада то су: школе страних језика, малац генијалац, 

школа плеса, фолклор, али је у плану још доста садржаја попут школе рачунара, програма 

здравих стилова живота, студијских путовања…  

Драги ученици и родитељи, школа има на располагању само 60 места – 15 за куваре, 

15 за конобаре и 30 за туристичке техничаре. Не пропустите ове јединствене услове за 

школовање, које вам општина и школа пружају! 

 

 


