Поводом обележавања јубилеја - 60. година постојања Медицинске школе у
Краљеву данас је одржана свечана академија у Мултимедијалном центру Кварт.
Медицинска школа у Краљеву основана је 1958. године решењем
Народног одбора краљевачког среза, а по предлогу тадашњег Савета за народно
здравље НР Србије.
Школа је најпре смештена у просторије среског Хигијенског завода, а потом
је 1962. године прсељена у Доситејеву улицу, у зграду коју је све до 2010. године
делила са Гимназијом и Економском школом.
Пре осам година краљевачки „медицинари“ коначно су добили своју нову,
модерну школску зграду саграђену по свим светским стандардима. Негујући
традицију образовања и васпитања младих Краљевчана, данас ова школа има
673 ђака, распоређених у 20 одељења, о чијем се образовању стара 68
професора и 11 леркара као стручних сарадника.
Обраћајући се присутним представницима медија градоначелник града
Краљева др Предраг Терзић је истакао: „Ако говоримо о датуму, када је основана,
Медицинска школа је сигурно стара школа, али ако говоримо о томе колико траје
њихова нова зграда, онда је то ипак једна лепа, нова школа која има велике
успехе.Поред успеха које су остварили ђаци Медицинске школе на многим
такмичењима у Србији, можемо се похвалити, да смо заједно са Медицинском
школом успели да оспособимо за рад и стоматолошку амбуланту, а да ћемо у
наредном периоду још одређена средства определити, како би ова школа добро
функционисала.Наша Медицинска школа је једна од најбољих у Србији, а
заједничким радом директорке, колектива и уз подршку локалне самоуправе
надам се да ће она то и остати.“
Биљана Бојанић, директорка Медицинске школе је још једном нагласила у
свом обраћању: „Наша школа је основана 1958. године и данас славимо за нас
значајан јубилеј –шездесет година постојања.Обележићемо јубилеј свечаном
академијом, коју смо дуго припремали.Школа је са дугачком традицијом, али
наравно и са великим плановима за будућност. Надам се да ћемо у будућем
периоду планове које имамо и остварити, а заиста их је много.Данас је школа
једна модерна, образовна, научна установа и планова је много, пре свега у
домену верификације, да проширимо делатности, и у том правцу ћемо наставити,
наравно, негујући наставу пре свега и наше ученике који су наш највећи
потенцијал.“
Помоћник министра просвете Александар Пајић је изразио своје
задовољство што је Медицинска школа у Краљеву једна од врхунских
образовних установа у систему образовања Републике Србије и нагласио да ће
Министарство просвете, науке и технолошког развоја увек подржавати овакве
школе, а затим додао „нама је интерес да буде што више школа које ће имати
максималне оцене.Цео менаџмент школе на челу са директорком се залаже и
труди да ученицима пружи што већи квалитет образовања, односно што боље
знање, које ће они стећи у школи, и са којим ће ући у сверу рада или наставити
даље школовање на факултетима у Републици Србији“.

