
Уметничке школе 

Уметничке школе оспособљавају за рад у уметничким занимањима и 
припремају за даље школовање. Трају четири године. У уметничке 

школе се уписују ученици са посебно израженим талентом за те области.  

За упис у уметничке школе полаже се пријемни испит – провера 

одговарајућих знања стечених током претходног школовања и 

посебних способности (талента за ту уметност); обично се полаже 

крајем маја.  

Средње уметничке школе су: 

 музичке школе и  Школа за музичке таленте у Ћуприји  

 балетске школе – Балетска школа “Лујо Давичо” у Београду 
и Балетска школа у Новом Саду  

 уметничке школе ликовне области:  

o дизајн: Школа за дизајн у Београду, Школа за дизајн у 

Новом Саду, Уметничка школа у Нишу, Уметничка 
школа у Краљеву, Школа за текстил и дизајн у 

Лесковцу  

o уметнички занати: у Београду се изучавају у “Техноарт 

Београд” – школи за машинство и уметничке занате, у 
Ужицу у Уметничкој школи, у Шапцу у  Школи за 

уметничке занате  

У неким школама које нису првенствено уметничке постоје образовни 

профили у области уметности – на пример, у Техничкој школи за обраду 

дрвета, унутрашњу декорацију и пејзажну архитектуру у Београду 

изучава се, између осталог, и уметнички занат дрворезбар. Услови уписа 

су исти као за уметничку школу ликовне области.  

Погледај детаљне податке о условима уписа у Правилнику о упису 

ученика у средњу школу.  

После завршене средње уметничке школе постоји директна проходност 

за упис:  

 на више уметничке школе и факултете уметности  

 на остале факултете и више школе где се може конкурисати 

после четворогодишњег средњег образовања,  без обзира на 
врсту завршене школе  

 провери у информаторима  за упис на више школе и 

факултете  

Директна проходност значи да је за упис довољно положити пријемни 

испит – није потребно претходно полагање допунских испита.  



Поред ова три  основна типа школа постоје и други типови средњих 

школа: 

 војне школе:  

o војна гимназија  

o средња стручна војна школа  
 средње богословске школе   

 школе за ученике са тешкоћама у учењу и развоју.  

Војне школе и верске школе не организује Министарство просвете. 

Информације о тим школама могу се наћи на одговарајућим сајтовима.  

 

Распитај се:  

 о школама:  

o где су школе за које се интересујеш  

 о предметима:  

o који се предмети у њима уче  
o који су предмети најзначајнији – за каснији наставак 

школовања или за рад у занимању.  

Ако се интересујеш за средње стручне школе, распитај се и:  

 о практичној настави:  
o колико има  практичне наставе, како је организована, 

где се изводи...  

 о томе за која занимања оспособљавају образовни профили:  
o некада се називи образовних профила разликују од 

уобичајеног назива занимања  

o широки образовни профили оспособљавају за више 

занимања;  која су то занимања – за то можеш да се 

распиташ у самој стручној школи.  

Сазнаћеш много тога о образовним профилима или школама. 
Информације могу бити корисне за коначну одлуку о редоследу на листи 

жеља!  

Средње богословске школе у Србији су Богословија Светог Саве у 

Београду, Богословија Светог Јована Златоустог у Крагујевцу и 

Богословија Светог Арсенија у Сремским Карловцима. 

 


