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П Р Е Д М Е Т: Настава у блоку - обука вожње Б и Ц категорије у средњој школи
Овим дописом Саобраћајно – техничка школа из Земуна, ул. Цара Душана 262 (у
даљем тексту: Школа) обраћа Вам се са предлогом да у наредном периоду, а у складу са
динамиком ублажавања мера коју спроводи Влада РС, одобрите да ученици наставе са
практичном наставом у блоку – обуком вожње.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Обраћам Вам се, пре свега, као директор Школе, али и као
председник Заједнице саобраћајних школа Републике Србије (у даљем тексту:
Заједница), имајући у виду специфичности образовних профила у подручју рада саобраћај
као и многобројна питања од стране школа из овог подручја рада, а у вези са реализацијом
обуке вожње за ученике.
Наиме, за ученике појединих образовних профила (техничар друмског саобраћаја,
техничар унутрашњег транспорта, возач моторних возила, машински техничар моторних
возила, аутомеханичар) у оквиру наставних Планова и програма предвиђена је и
реализација наставе у блоку – обуке вожње. Ова настава се реализује индивидуално са
ученицима током целе школске године.
Тренутно стање је такво да су неки ученици пре увођења ванредног стања и
положили возачки испит, поједини су завршили обуку и чекају на полагање, неки су на
пола обуке, док неки још нису започели обуку. Овде бих само посебно истакао образовни
профил Возач моторних возила, где ученици морају да заврше са 40 часова обуке за C
категорију у III разреду како би могли да полажу Завршни испит.
Ученици свих образовних профила који похађају блок наставу – обуку вожње су
углавном ученици трећих разреда, осим возача моторних возила који део обуке за B
категорију имају у II разреду, и машинских техничара моторних возила који своју обуку за
B категорију имају у IV разреду.
Уверен сам да сте упућени у све специфичности образовних профила који
имају обуку вожње, а обраћам Вам се имајући у виду да је Влада РС одобрила рад
ауто школа са кандидатима за возаче.
Настава обуке вожње се реализује индивидуално са ученицима, а Школа би
обезбедила све мере заштите (маске, рукавице, средства за дезинфекцију...).
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У том смислу, молим Вас да овај наш предлог размотрите и да, када услови у
погледу ситуације са пандемијом то дозволе, одобрите наставак реализације овог вида
наставе.
Наравно, свесни смо сви да је у овом тренутку најважније да се сачува здравље.
Надам се да сте добро.
С поштовањем,
У Земуну, 23.04.2020. год.

Директор школе и председник Заједнице,
Мирослав Мацура
____________________________

2

