


Драги наши будући ученици, 

Задовољство нам је да вас упознамо са нашом 

школом! 

„Пролазе године и време, а на нама је 

да се трудимо, не да будемо важни и 

славни, већ да будемо дорасли времену 

у коме смо и месту на коме смо.  

А то зависи од нас, на крају крајева" 

  

                     (Патријарх Павле) 



Историјат развоја школе 

Прехрамбено угоститељска школа је основана 

2003. године; 

У нашој школи образујемо атрактивна занимања 

већ 18 година по моделу где се негују и развијају 

професионални  потенцијали ученика кроз  

индивидуалан приступ сваком ученику у настави,  

као и кроз сталну подршку у учењу, 

професионалном, емоционалном и социјалном 

развоју ученика. 

 



Школски ресурси и партнери 

O Прехрамбено угоститељска школа је широко 

утемељена у ужу и ширу друштвену средину, део 

својих активности усмерава и на сарадњу са многим 

институцијама у разним сферама. Нарочиту пажњу 

и посебно помињање заслужују активна сарадња са 

привредницима Града Чачка- социјалним 

партнерима код којих се реализује практична 

настава наших ученика. Поред тога наша школа 

располаже и  са:  



Школски ресурси 

O  14 класичних учионица,  

O 2 информатичка кабинета опремљена 

рачунарима новијег типа,  

O кабинет за комјутерску графику,   

O кабинет за физичку хемију, 

O кабинет за графичко обликовање, високу 

штампу и равну штампу. 



У школи се такође налазе 

O  три специјализована кабинета за прехрамбену 

технологију, 

O  кабинет за машине и апарате, лабораторија за хемију,  

O спортска дворана, 

O  ђачки ресторан,  

O кабинет за услуживање,  

O библиотека, медијатека. 



O Важно је поменути радионице за 

реализацију практичне наставе 

 и школско двориште које обухвата  

површину од 1,18 хектара.  



 

Наша школа образује профиле у 

четири подручја рада 

Трговина, 
туризам и 

угоститељство 

Хемија, 
неметали и 

графичарство 

Пољопривреда, 
производња и 
прерада хране 

Шумарство и 
обрада дрвета 



Трговина, туризам и угоститељство 

Туристички техничар 

Туристичко – хотелијерски техничар  

Угоститељски техничар 

Кулинарски техничар 

Кувар 

Конобар 

Посластичар 



Хемија, неметали и графичарство 

 

Техничар за 
заштиту 
животне 
средине 

Техничар 
штампе 

Техничар 
графичке 
дораде 

Техничар за 
графичку 
припрему 

Техничар за 
дигиталну 
графику и 
интернет 
обликовање  



Пољопривреда, производња и 

прерада хране 

Прехрамбени 
техничар 

Пекар Месар 



 
Шумарство и обрада дрвета 

 

Оператер за израду 
намештаја 













 





































 

 

 

 

 

O У школској 2021-2022.г. уписујемо 

нови образовни профил 

 

Оператер за израду намештаја 

 трогодишње занимање 

 



Оператер за израду 
намештаја 











 



Специјални победници такмичења 

„Дигитална комуникација у туризму Србије“   













 





Мултикултуралност као синоним 
савршеног укуса 

O Наша школа успешно 
учествује у међународним 
пројектима, где ученици наше 
школе одлазе у друге државе, 
промовишу нашу школу, 
стечена знања и културу. 
Такође, тамо и одлазе и да 
усвоје нова знања.  

O Због пандемије Корона вируса 
застали смо са реализацијом 
овог пројекта, можда баш ви 
будете ученици које ћемо 
повести на две недеље дас се 
упознате са националном 
кухињом и ресторанима 
Северне Грчке. 
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Добро нам дошли! 

 

http://prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs/ 

 

https://www.instagram.com/prehrambena_sk

ola_cacak/ 

 

Хвала на посвећеном времену!  
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