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У југоисточном делу 

Београда у близини Дома 

здравља „Звездара“, у 

Донској улици 27-29,  

налази се Фармацеутско-

физиотерапеутска школа 

Телефон: 011 3047 814 

Мејл: farmafizio@sbb.rs  

Сајт школе: 

www.farmafizio.edu.rs  
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„Учили смо и стицали знања од 

познатих и признатих 

професора!“ 



Опремљеност 

школе 
Фармацеутско-физиотерапеутска 

школа је пројектована по свим 

европским стандардима тако да је 

простор корисно и ефикасно 

осмишљен за реализацију наставног 

програма, за иновације и савремени 

приступ настави! 



Смерови у нашој школи 

Фармацеутски техничар Физиотерапеутски техничар 

Масер Козметички техничар 



Наставне базе 
Наша стечена знања 

практично увежбавамо 

и ван школе! 

Апотеке Lilly 

 

Апотеке Београд 

Дом здравља Звездара 

ВМА 

Али и многе друге... 



„Школа 

без слабих 

оцена!“ 

У школи се од оснивања 

имплементира овај пројекат. 



Још једна 

могућност коју 

наша школа 

нуди! 

Билингвална настава – слушај 

стручне и општеобразовне 

предмете на енглеском језику! 



Наша школа 

је место на 

коме се негују 

таленти! 

Лингвистичка секција 

– републичка награда 

Секција за лековито биље „Екофлора“ 

Научно-истраживачка 

секција 

„Nail art“ секција 

Хемијска секција 



„Парламент је добар зато што свако 

има право да каже неко своје 

мишљење, идеју... Мени лично је било 

занимљиво када смо правили испраћај 

матурантима, јер су биле разне 

активности- плес, бенд и зато што сам 

била једна од главних организатора за 

плесну групу... Једноставно, 

парламент нам помаже да се 

прогурамо кроз школу и да на 

занимљиве начине проводимо дане у 

школи, дружећи се и стварајући нова 

пријатељства!“ 

-Катарина Ј., бивши парламентарац, 

Говори о ученичком парламенту наше школе  



Ученички активизам 

Волонтерски 

тим школе 

Примери добре 

праксе: 

• Час „Еутаназија“ 

• Час „Слобода 

изражавања“ 

• Час „Полицијски час 

за малолетнике“ 

• Час „Глобална 

промена климе“ 

 



Ученичке 

компаније 

У нашој школи можете се 

опробати у предузетништву и 

бити део ученичких компанија! Ученичка компанија 

“BIOCOSMETICS” 

 

Ученичка компанија 

“VERDECO” 

 

Ученичка компанија 

“HIPERION” 

 

Ученичка компанија 

“NATURABELA” 

 



Међународна сарадња са 

гимназијом из Грчке 

Заснована на међународним 
пројектима ДАЈС пројекат 

„Лековити Олимп“ 

У посети Прва општа 
гимназија из Сереса, Грчка 

Наш ученици у 

посети Сересу 

Ученици из Сереса у 

посети нашој школи 



– Лингвистичка секција школе и Српска допунска школа Штутгарт направиле 

су пројекат под називом „Речи које чувају културно наслеђе“ 

Међународна сарадња са 

школом из Штутгарта 

Ученици из 

Штутгарта у посети 

нашој школи 

Наш ученици у 

посети Штутгарту 



ДАЈС пројект  

Театар Фармакопеа 

„Отрови Капулетовог врта“ 

 учешће на фестивалу у Котору 

 

Европски  пројекат ДАЈС 

“Драма унапређује кључне 
компетенције лисабонске 
стратегије у образовању”  

Успешно се реализује  у 
школи десет година 

 

Глума нам је подстицај у учењу и дружењу 

 



Остали пројекти и 

угледни часови... 

Светосавска недеља  

са темом Великог рата 

“Боле ли те ране капларе” 

Час у Музеју Иве Андрића 

“Лековити мелеми у роману На 

Дрини ћуприја“ 

Пројекат медицинских 

школа региона  Е-medica, 

Словенија-Тим наше школе 

Такмичење ученичких 

компанија у Норвешкој, 

ученичка компанија “РИНГ” 

 



Фармацеутско-

физиотерапеутска 

школа је на основу 

квалитета 

образовно-васпитног 

рада добитница 

престижних награда 

Видовдански обелиск Српске 

краљевске академије научника и 

уметника 



Светосавске награде  
2008. – „Уколико школа заволи 

ученика, ученик ће заволети школу“ 
2013. 



Добродошли 

у школу по 

мери 

ученика и 

родитеља! 

Школска 2020/2021. година 


