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Основна школа у Медвеђи основана је 26 септембра 1888. године након насељавања
српског становништва на ове просторе. Тога дана је Министар за просвету и црквена
дела Др. Владан Ђорђевић, својим одобрењем дао налог да школа у Медвеђи може
почети са радом.

До 1946. године школа је функционисала као четвороразредна, а затим прешла у
фазу Прогимназије, да би 1948. године била произведена у такозвану Нижу гимназију.
Са поносом житељи Горње Јабланице помињу имена првих управитеља и учитеља:
Војина Меденице и Јакова Вуковића. 1952 године школа постаје осморазредна, Основна
школа или „Осмољетка". Током историје Основна школа је мењала своје име. Најпре је то
била Основна школа „Мата Миловановић", затим „Основна школа у Медвеђи, срез
Јабланички", „Прогимназија у Медвеђи", а потом „Нижа гимназија у Медвеђи".
Доскорашњи назив Основна школа „Божидар Стојановић-Дренички" добила је 1959.
године по имену народног хероја из овога краја. Најзад, 2004-године школа добија назив
„Горња Јабланица".

У петак 25. септембра 2015. године, Основна школа Горња Јабланица у Медвеђи,
прославила је свој 127 рођендан. Свечаност којој су присуствовали председник
привременог органа општине Медвеђа Др Небојша Арсић са својим сарадницима,
директори осталих образовних установа на територији општине, као и ученици и
наставници, одржана је у сали Дома културе у Медвеђи.

Госте, наставнике, учитеље и ученике је поздравила и захвалила се на доласку
госпођа Славица Ђонић, директорица школе. Затим се присутнима обратио Др Небојша
Арсић, председник привременог органа општине Медвеђа, који је ученицина и колективу
школе пожелео успешан рад и у наредним годинама још бољи успех. Др Арсић је овом
приликом изјавио да ће локална самоуправа издвајати још већа средства и напоре како
би помагала несметани рад школе. Председник је поводом прославе Дана школе испед
општине Медвеђа поклонио школи сто за стони тенис, који ће бити инсталиран у
школској сали за физичко васпитање, а свакодневно ће га користити ученици школе на
часовима физичке културе.

На крају су ученици и наставници школе извели културно-уметнички програм и својим
рециталима, песмом и игром задивили све присутне.
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