
Историјат школе 

 

 Основна школа ''Бранко Радичевић'' се налази у Витковцу, на осамнаестом 

километру  магистарлног пута који од Краљева води према Крагујевцу. Смештена је на 

десној долинској старни Груже, подно планине Котленик, а наспрам Гледићких планина . 

Школа у Витковцу настала је као израз тежњи и уверења његових становника с краја 

19 века да је дошло време да најмногољудније и највеће место у Доњој Гружи  добије 

установу, која би постала носилац његовог развоја и напретка. Гледајући како им се деца 

последњих три деценије упућују на  7-8 километара дуго пешачење до најближе школе у 

Закути, код ви витковчана је, уз сав респект који су имали према тој образовној установи, 

сазревала мисао о оснивању сопствене основне школе, чиме би се скинуо тежак баласт са 

нејаких плећа њихових најмлађих.Захтеви становника Витковца достигли су кулминацију 

на преласку из 19. У 20.век и у њима их није поколебала ни изузетно тешка ситуација у којој 

се нашло школство након доношења Закона о основним народним школама из 1898.године. 

Наиме, тадашњи министар просвете  Андра Ђорђевић сматрао је  настојање да сва деца, а 

нарочито она са села похађају школу, непотребним, јер су потребнија на својим сеоским 

имањима, док би школа била намењена градској деци, нарочито деци државних чиновника. 

У складу са тим, овим законом је скинуо  издржавање  школа са државног буџета и пренео 

га на сиромашне и мале општине, које су и без тог издатка једва  спајале крај с крајем. Ипак 

ни то није поклебало становнике Витковца , који су одлучније захтевали отварање основне 

школе и на крају својом упорношћу, жестином и динамиком тих зхтева принудили 

тадашњег министра просвете , Љубомира Давидовића  да донесе одлуку о почетку рада 

''привремене основне школе у Витковцу'' крајем 1903. године, да би она коначно почела са 

радом 1904.године. Тако је настала шпкола која ће у 20. веку од школе у Закути преузети 

примат у образовању и васпитању деце из Витковца и околних места и постати стожер 

васпитно-образовне делатности у долини Доње Груже.  

У првој деценији њеног постојања настава се у витковачкој школи одвијала у 

адаптираној згради општинске  суднице која се састојала од три просторије: учионице, 

канцеларије и ходника. У том периоду школа је ''прележала све дечије болести'' које су 

погађале просветни и образовни живот младе балканске државе. Честе смене учитеља који 

се нису задржавали на својим позицијама више од годину-две дана, њихова нестручност, с 

обзиром на недостатак стручног кадра на нивоу целе земље, па чак као последица тога и 

прекид рада школе на годину дана 1908. године, пратили су прве кораке новоосноване 

школе. У таквом стању затекао ју је Први светски рат, када долази до прекида  у раду 

основни х школа и окупације земље  и опште мобилизације, чији су део били и учитељи. 

Након рата, у коме је школа кратко време рата радила у просветном систему 

окупационих власти, настава је обновљена с пролећа 1919. године, када је оформљено једно 

мешовито одељење састављено од 74 ученика 1.разреда ( 67 дечака и 7 девојчица ) и 3 



ученика трећег разреда. Услед великих оштећења које је претрпела током рата , ионако за 

школу неадекватна зграда општинске суднице, мештани Витковац, Милаковца и Печенога, 

откупили су зграду једне сеоске кафане изграђене 1911. Године и адаптирали је, тако да 

јенова школа сада садржала две простране учионице, ходник и стан за једног учитеља. 

Настава у новој школској згради започела је школске  1922/1923. године и трајала је све до 

1937. године. Тада је, знатно већег броја деце школског узраста у односу на капацитете 

школе, донета одлука да се школска зграда сруши и на њеном месту направи нови школски 

објекат. Новосаграђена школа, која се састојала од 4 простране учионице, ходника и 

наставничке канцеларије, отворена је на Светог саву , 27.јануара 1939,године. 

Током Дргог светског рата континуитет у просвети је настављен и под окупационим 

властима, па је тако у краљевачком округ у радило 99 народних школа, међу којима је и 

школа у Витковцу- од 1942.године под именом '' Милош Обилић''. 

Крај Другог светског рата и 1945. Године школа у Витковцу, дочекала је као 

самостална четвороразредна школаса 4 одељења,259 ученика и 5 учитеља.Убрзо наступа 

перио у коме је наша школа прпозната као водећа карика у просветном развоју, не само 

жичког среза, већ и шире. Већ наредне године окончан је период бивствовања 

четворогодишње школе у Витковцу  (1904-1945). Тако је 1946.године, решењем 

министарства просвете број 2589, а на основу закона о обавезном школовању, школа 

постала Прва прогимназија у рангу ''ниже гимназије'' у срезу жичком, ван вароши Краљева 

односно на сеоском подручју. Као непотпуна гимназија са седам разреда, школа у Витковцу 

је радила до школске 1949/1950.године, да би од наредне 1950/1951.године, пративши 

одлуку од државних власти о продужетку школовања са седам на осам година, прерасла у 

''осмољетку у Витковцу''. У овом кратком послератном периоду школа је  променила 

неколико назива: најпре Државна прогимназија- Витковац, затим Непотпунагимназија  

Витковац и на крају, Осмољетка у Витковцу. Чињеница да је до отварања осморазредних 

школа у Витановцу и Годачици, школа у Витковцу била је једина школа тог типа на потезу 

од Краљева до Крагујевца, говори о њеном значају и водећој улози међу просветним 

установама тог краја. 

Да је важила за једну од најефикаснијих педагошких и просветних установа свога 

времена потврђено је решењем Савета за просвету НРС од 12.фебруара 1959. Године, којим 

је школа у Витковцу постала Огледном школом, заједно са још 19 школа у Србији.У њеном 

саставу као непотпуне основне школе, налазиле су се школе у Печеногу, Закути, Горњем и 

Доњем Милаковцу. Овакав статус школе захтевао је увођење ссавремених наставних и 

васпитних метода и коришћење савремених наставнигх средстава попут дијапројектор, 

грамофона и магнетофона.Уведено је појачано стручно усавршавање наставног кадра. 

Велики значај придаван је практичном раду ученика изван наставе – ученици су узгајали 

разне пољопривредне културе на мањој економији која је окруживала школу, доста времена 

проводили су у радионици за техничко образовање. Међутим, то је у одређеној мери 

одвојило школу од њеног најважнијег задатка – стицања знања у процесу образовања, што 

је потврдило испитивање знања ученика осмог разреда. Тако је школа у Витковцу после 



деценије проведене у статусу огледне школе 1969. Године поново постала осмогодишња 

основна школа и враћен јој је стари назив Основна школа–Витковац. У том статусу школа 

ће остати до данашњег дана. 

 

 

 

 

 

 

 

           
                Данашњи изглед школске зграде матичне школе у Витковцу 

 

 

Исте 1969.године коначно је решен проблем који је био присутан свих послератних 

година – недостатак радног простора и недостатак школског водовода. Иницијативу за 

изградњу нове школске зграде убрзао је и разорни земљотрес 1968.године, који је оштетио 

школску зграду у тој мери да није била за употребу. Средства за изградњу нове школе 

обезбедили су сама школа, СО  Краљево и Заједница образовања, па је тако нова школа 

свечано отворена приликом прославе Дана републике 1969.године. У тој згради настава се 

изводи до данашњих дана. Савет Огледне основне школе донео је одлуку 1970. године  да 

се школа зове ''Бранко Радичевић'' , а за дан школе изабран је 15.март .  

Данас у састав ОШ ''Бранко Радичевић'' улазе одељења у местима: 

Витковац – матична школа.............( 1-8.разреда са 6 одељења ) 

Доњи Милаковац .................... ( 1-4. разреда са 1 одељењем ) 

Печеног .................................... ( 1-4.разреда са 2 одељења) 

Закута ........................................( 1-4.разреда са 1 одељењем ) 

Иако је до данашњих дана сачувала свој авангардни дух, који јој је помогао да буде 

звезда водиља образовно-васпитне делатности у гружанској долини, па и шире, школа у 



Витковцу није остала имуна на тешкоће које прате савремено српско друштво, а које се 

најбоље огледају у смањењу броја становника на селу и као последица тога и смањењу броја 

ученика у њој. Данас школа броји 109 ученика, на чијем образовању и васпитању ради 24  

наставника, који се труде да их својим понашањем и залагањем учврсте у стремљењима да 

постану добри људи и корисни чланови наше заједнице.  

 

 

 

Школа данас 

      

  Школа данас има 35 запослених радника, 109 ученика у матичној школи у Витковцу 

и три издвојена одељења Милаковац, Печеног и Закута. 

            Радници школе чине велике напоре да свој васпитно – педагошки рад подигну на 

већи ниво, да школа сваким даном бива све лепша и лепша, да њени резултати рада из 

године у годину буду све бољи. Тиме они дају пун допринос развоју и афирмацији како 

школе тако и града и околине у којој живимо и радимо. 

            Овај програм рада је скуп свих активности и намера које ова школа жели да у 

наредном периоду реализује, максимално ангажујући све расположиве снаге. 

 Ритам рада у школи је у једној смени. 

 

 

Мисија наше школе 

Мисија наше школе је : користећи искуство дуге традиције, у комбинацији са 

савременим методама и наставним технологијама, обезбеђујемо ученицима 

квалитетан образовни процес, уз неговање позитивне педагошке климе и опште 

атмосфере. 

 

Визија наше школе 

Желимо да наша школа буде средина подстицајна за учење и образовање у складу 

са индивидуалним могућностима и потенцијалима ученика, усклађена са захтевима 

времена у коме живе; школа која у интересу детета омогућава бољу међусобну сарадњу 

на релацији ученик-наставник-родитељ.. 
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