Поштовани представници локалне самоуправе, директори јавних предузећа и установа,
представници цркве
Драге колеге, професори, ученици, родитељи,
Уважени гости и пријатељи,
Даме и господо,
Велика ми је част и задовољство да вам у име свих запослених и свих ученика Средње
школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта пожелим добродошлицу на нашу школску
славу Светог Саву, дан који славимо у сећање на прве кораке српске просвете и културе.
Они који су били на нашој претходној Светосавској академији 2018. године вероватно се
сећају да сам тада најавио неке битне промене које ће се десити у нашој школи. Све те
најављиване промене смо и реализовали. Од 1. септембра 2018. школа је и званично
добила име Средња школа „Милоје Васић“ по њеном некадањем ученику и наставнику,
професору универзитета, академику, оцу српске археологије и једном од сто
најзнаменитијих Срба. Такође од 1. септембра, школа има нови образовни профил. По први
пут уписали смо 16 ученика смера посластичар. Они се школују по дуалном моделу као и
16 ученика смера кувар. У 2018. започели смо припрему за обележавање јубилеја и писање
монографије школе поводом обележавања 140 година од оснивањa које ћемо прославити
ове године. Молим Вас да у ваше роковнике упишете понедељак 27. мај као дан када ћете
поново бити наши гости и када ћемо заједно, први пут прославити и нови Дан школе.
27. мај је одабран јер је на тај дан 1952. године Милоје Васић постао редовни члан Српске
академије наука и уметности.
На овај свечани дан, обично се осврнемо на годину иза нас, резимирамо наше бројне
активности, а Вас упознамо са неким од највећих резултата које смо постигли у претходном
периоду. Претходна година је за нашу школу била заиста веома успешна на свим пољима,
можда и најуспешнија у њеној историји. Наши ученици освојили су бројна прва, друга и
трећа места на окружним, међуокружним и републичким такмичењима.
Мушка одбојкашка екипа наше школе остварила је историјски успех. После 2016. и 2017.
године и у 2018. осваја прво место на републичком такмичењу и пласман на светско
првенство као представник Србије. Светско првенство за ученике средњих школа одржано
је у јуну у Чешкој. Наши ученици у конкуренцији 32 екипе из целог света освојили су треће
место и бронзану медаљу. Ово је прва медаља коју је освојила нека мушка школска
одбојкашка екипа из Србије.
У појединачној конкуренцији, по први пут у историји наше школе имали смо ученика који
се пласирао на олимпијаду. Као најбољи хемичар Србије у 2018. години, сада већ бивши
ученик наше школе, Никола Кнежевић ушао је у састав четворочлане екипе која је
представљала Србију на Међународној олимпијади из хемије која је одржана у јулу у
Словачкој и Чешкој. Никола је у конкуренцији такмичара из 76 земаља освојио посебну
похвалу за успешно учешће.

На републичком такмичењу из српског језика Владимир Ђорђевић освојио је друго место.
На републичком такмичењу из књижевности Катарина Милошевић освојила је друго место,
а Растко Јокић треће место. На наградном конкурсу „Европски дневник“ у организацији
делегације Европске уније, у јакој конкуренцији Луна Јовановић остварила је велики успех.
Она је једна од 4 награђена ученика из Србије који су као награду добили седмодневни пут
у Будимпешту, Беч и Праг.
Зорана Благојевић и Ана Милошевић освојиле су друго место на републичком такмичењу у
џудоу, а Марија Ђорђевић освојила је друго место на републичком такмичењу у каратеу.
Молим један велики аплауз за све наше такмичаре.
Све наше такмичаре прати, подржава и награђује Општина Велико Градиште. Овом
приликом, желим да изразим велику захвалност општини на подршци, разумевању и
великом улагању у образовање. Ово је дефинитивно једна од општина у којој су схватили
да је инвестирање у образовање, истовремено и најбоље инвестирање у будућност. Поред
награђивања такмичара и обезбеђивања несметаног функционисања рада школе, општина
Велико Градиште је заједно са Министарством просвете, науке и техолошког развоја
претходне године издвојила средства за санацију фасаде на старом делу школе која је пре
непуних месец дана завршена.
Наша школа се може похвалити и многим другим стварима. Учесници смо у великом броју
регионалних и националних пројеката. У претходне две године учествовали смо у пројекту
„Подстицање демократске културе у школама“ у организацији Савета Европе и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја као једна од 20 школа из Србије. Од
великог броја активности ипак се посебно истиче организација Дана демократске културе
у коме смо направили собу знаменитих Градиштанаца, изложбу – очување дивљег живота,
радионицу – медијација у нашој школи и наградили најбоље ученичке радове на конкурсу
за кратки филм. Једна смо од 19 пилот школа у Србији у којима је урађено испитивање
„Ревидираних стандарда квалитета рада установа у образовању“ по којима ће се радити
следећи циклус екстерног вредновања рада школа.
Било је и многих других дешавања које можете погледати како на сајту наше школе, тако и
на Фејсбук страници и Youtube каналу школе. Министар просвете, Младен Шарчевић
приликом посете нашој школи у децембру, изразио је велико задовољство укупним
постигнућима школе
На почетку данашњег програма чули сте Светосавску химну у извођењу ученика
основне школе из Великог Градишта под диригентском палицом професорке Анкице
Ђенадер. У наставку програма, Светосавску беседу читаће матурант наше школе, Јана
Стевић, а затим ће ученици извести представу коју су осмислили наши професори
књижевности, професор историје Ненад Михајловић и професор математике Марко
Петровић.

Драги гости, позивам вас да заједно погледамо програм који су спремили наши ученици и
професори, а да по завршетку програма дружење наставимо у холу школе уз коктел.
Уживајте и нек нам је срећан дан нашег Светог Саве.

