
Историјат школе 
 

Одлука о оснивању школа у Горњем Степошу и Јабланици донета је 1904.год. Школа 

је отпочела са радом школске 1909/1910. год. у згради трговца кожом Јове Кожара. Зграда је 

имала 2 велика одељења са патосираним подовима. У тој згради школа је остала све до 1919. 

год.
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Први учитељ је био Манојло Голубовић. О томе сведочи наредба министра просвете и 

црквених послова Ј.М.Жујовића (објављена у Просветном гласнику бр.5, мај 1910. год.). 
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Слика 1 – ОШ „Деспот Стефан” 1985. год. 

 

Од школске 1914-1921. год као учитељ је радио Гојко Ацтека. Успео је да убеди 

манастир Наупаре да поклони своју кафану која се налазила у Горњем Степошу поред друма 

Крушевац - Брус основној школи. Манастир Наупаре је извршио и преуређење зграде у 

школски простор.  У источном крилу налазиле су се велика учионица , канцеларија и крај 

ходника. У западном делу се налазила друга велика учионица и на крају тог дела ходника 

била су врата за улаз у учитељски стан.  Школа се налазила у центру села, крај друма са 

великим двориштем и огромним липама и дудовима. Под у учионицама је био од дасака, а 

широк ходник по целој дужини зграде поплочан печеном циглом. Гојко Ацтека је умро 1921. 

год. и сахрањен је на сеоском гробљу у Г. Степошу. 
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У садашњем објекту школа ради  од школске 1946/1947. год., а овај објекат је 

реконструисан 1985. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Слика 2 – ОШ „Деспот Стефан” 2004. год. 

 

Школа у Јабланици је отпочела са радом школске 1910. год., а први учитељ је био 

Милан Радојчић. 
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У Доњем Степошу школа је почела са радом 1939/1940. год. у кући Никодија Грујића. 

Имала је 2 одељења. Први учитељи били су Петар Николић и Бојана Ракић. 
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Године 1949. направљена је нова школска зграда са четри одељења у источном делу 

села. 
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Школа у Наупару основана је 1845. год., а ученици су првобитно похађали наставу у 

једној просторији конака манастира Наупаре. Први учитељ био је Ђакон. Школска зграда је 

почела да се зида већ наредне године. Зидана је од речног камена. 
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1915. год. села Липовац, Доњи Степош, Горњи Степош, Шавране, Наупаре и Буковица 

су припале аустроугарској војној управи. Аустријанци су се одмах уселили у школску зграду 

у Наупару. Ђаци из Наупара су морали да похађају наставу у Горњем Степошу. Аустријанци 

су у школској згради затекли велику библиотеку, слике, наставна средства и намештај. 

Инвентар су бацали, палили и разносили. По ослобођењу Крушевца и околине Бугари су 

запалили школску зграду. 
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Школа у Наупару је један од најстаријих школских објеката у Расинском округу и под 

заштитом је државе. 

 

Промена имена школе – Након Другог светског рата школа носи назив ОШ "Радивоје 

Стојиловић Кића". Школски одбор предлаже и доноси одлуку о промени имена школе у ОШ 

"Деспот Стефан". Школа добија сагласност министа за промену назива 28.08.2007. год., али 

како би се испоштовали законски прописи до званичне промене имена школе је дошло 

14.08.2008. год.  

 Предлог је усвојен у част Деспота Стефана Лазаревића који је основао манастир 

Наупаре у чијем је окриљу настала школа. 

 

Обележавање важних јубилеја - 2010. год. централна школа у Горњем Степошу и 

издвојено одељење у Јабланици обележили су 100 година рада школе, издвојено одељење у 

Наупару 165 година рада, а издвојено одељење у Доњем Степошу 70 година. 


