
 
 

 Уважени гости, користим прилику да вас у име колектива Машинско техничкe школe 

"14. октобар" и своје лично име  срдачано поздравим и пожелим добродошлицу на нашу 

свечаност. 

 Данас славимо 76. година рада наше школе. Давне 1945. године одлуком 

Министарства тешке индустрије ФНРЈ основана је Индустријска школа у Краљеву. У првој 

генерацији уписани су ученици у занимања бравар, ковач, лимар, металостругар, 

електромеханичар, аутомеханичар и друго. Школа је поред машинске струке развијала 

хемијску, електротехничку, саобраћајну и металургију. 1970. године добија назив Технички 

школски центар "14. октобар". Тако је настала једна од највећих школа у Србији.  1990. 

године електротехничка и саобраћајна струка издвајају се у посебну школу ЕСТШ Никола 

Тесла. 

 Наша школа добија назив Машинска техничка школа "14. октобар" Краљево. У 

досадашњем развоју школа је постигла запажене резултате у свим областима. Ученици 

школе били су републички прваци у више стручних и спортских дисциплина. Школа је кроз 

вишедеценијско постојање изнедрила многа значајна имена из области науке, политике, 

културе и спорта. Надамо се и верујемо да нове генерације могу више и боље. 

 Данас школа образује ученике у подручју рада Машинство и обрада метала, Геодезија 

и грађевинарство и Текстилство и кожарство. 

 Из године у годину улажемо напоре да обезбедимо што боље услове ученицима и 

запосленима у школи. У претходној години, поред великих промена у руковођењу школом, 

успели смо да започнемо и реализујемо неколико пројеката значајних за живот и рад школе: 

уведен је електронски дневник, разведена је интернет мрежа, тако да у свакој учионици 

имамо Интернет. У току је реализација пројекта гасификација школе, чиме ће се остварити 

значајна уштеда. Значајна средства се улажу у стручно усавршавање наставника. Појачан је 

видео надзор, у циљу безбедности ученика и запослених. 

 Велику подршку имамо од Школске управе, локалне самоуправе, локалних 

привредника а један део средстава је обезбеђен из сопствених прихода.  

 Школски одбор на челу са председницом Душицом Даишевић је подржao ове 

активности и дао је немерљив допринос у реализацији истих. 

 Ми ћемо пажљиво бирати приоритете у складу са финансијским могућностима и 

потребама школе и у континуитету наставити да улажемо у овај наш храм знања. Посебну 

пажњу посветићемо образовању ученика по дуалном моделу. 

 Претходну школску годину завршили смо учењем на даљину, изводећи онлаин 

наставу, што нам није било лако али смо се у томе сналазили и успешно дошли до краја. 

Пред нама је нова школска година. Инсистираћемо на строгом поштовању епидемиолошких 

мера у складу са препорукама МПНТР јер нам је здравље и безбедност ученика и радника 

школе приоритет. 

 Желим вам срећан Дан школе у нади да ћемо и ову школску годину памтити по 

успесима и доброј сарадњи. 


