
УКРАТКО О ШКОЛИ 

 Школа у Избишту основана је још 1779. године од када датира и први 

писмени помен о почетку рада школе, чему је значајно допринело доношење 

школског Устава 1776. године. У то време настава је извођена на немачком 

језику, а школу је похађало само неколико ђака из малог броја немачких 

породица које су тада живеле у селу. Двадесетак година касније почињу да се 

помињу и имена првих српских учитеља, о чему нема много писаних трагова. 

 

 
Биста народног хероја Жарка Зрењанина на улазу у школу 

 

Основна школа носи назив народног хероја Жарка Зрењанина од 1954. 

године, када је прерасла у осмогодишњу школу. Њој је припадало посебно 

место у вршењу просветне и културне мисије, пошто је у пуном смислу била 

право жариште напредне мисли и место где су се окупљали млади, а из ње 

одлазили ширећи знање и културу. 



  
Приземље школе 

 

 
Део тоалета за ученике 



Може се слободно рећи да јој та улога припада и данас. Школа данас спада 

међу најбоље уређене сеоске основне школе општине Вршац, тако да јој могу 

позавидети и многе градске школе. Има кабинетску наставу, рачунаре за 

наставнике и ученике, интернет, сређену зборницу и библиотеку, модерну 

фискултурну салу, квалитетно решење грејања целог школског простора, 

школски разглас, савремен виде-надзор и подмлађен наставнички кадар. 

 

 
Летњиковац у дворишту школе 

 

 Школа је одиграла значајну улогу у ширењу просвете и културе, 

изнедрила је бројне ученике који су стасали у врсне стручњаке, инжењере, 

професоре, техничаре, добре мајсторе и савремене пољопривреднике који су 

познати пољопривредни произвођачи свог краја. Поред опремања централне 

школе, посебна брига се води о модернизацији њених подручних школа 

Загајица, Парта и Орешац. Сваког лета се и у овим подручним оделењима 

уради нешто ново. То је доказ да школа у селу пуно значи! 

 



 
Део школског дворишта 

 

 
Радни пулт у кабинету физике 



 Школу похађају ученици и из суседних села који имају организован 

превоз. Ученици имају обезбеђену ужину, сређене мушке и женске тоалете, 

организовану допунску и додатну наставу, као и могућност бављења 

различитим ваннаставним активностима. У школи активно делују: тим за 

заштиту ученика од насиља, тим за планирање развоја, актив родитеља и 

Школски одбор који се редовно састаје и одлучује о виталним питањима ове 

установе. Дугогодишњи и веома успешан директор школе је Драгослав Ђурић, 

професор разредне наставе и мештанин који највећи део времена проводи у 

школи. Његова брига и залагање видљиви су на сваком кораку, јер школа то 

потврђује радом, дисциплином и бројним такмичарским признањима. 

 

 
Такмичарски радови који су освојили златне медаље 

на републичким смотрама из електронике 

 

  Ажурирано, фебруара 2017. године 

 

                                                                                                 Администратор 


