
Rozšíření, úpravy a modernizace školy
Přístavba školy
V r. 1973 bylo povoleno rozšíření budovy na dvojnásobek. Byly postaveny nové šat-
ny, kotelna, kabinety a třídy nejen v průčelí, ale i do dvora. Občané odpracovali na 
stavbě v rámci akce „Z“ tisíce brigádnických hodin. Přístavba byla slavnostně ote-
vřena 21. 8. 1977.
V roce 2000 bylo vytápění školy uhlím nahrazeno vytápěním plynem.

Stavba tělocvičny
Uvažovalo se o ní od skončení přístavby školy, ale nepodařilo se ji prosadit. Žáci chodili cvičit do 
kulturního domu v Horních Borech. Až v r. 2001 bylo zadáno zpracování investičního záměru a stu-
die. Uhrazení většiny nákladů stavby ze státního rozpočtu bylo schváleno v r. 2003.  Po rychlém 
zhotovení projektu byla stavba zahájena v červenci a už 23. 1. 2004 slavnostně otevřena. Kromě 
hlavního sálu má ještě menší cvičební prostory a bohaté zázemí v suterénu. Nezapomnělo se ani 
na diváky. Moderně řešený vstupní objekt tělocvičnu vhodně připojil k budově školy. Tělocvična 
byla  v r.  2011 zařazena mezi příkladné venkovské stavby. Mimo vyučování ji pravidelně využívají 
sportovní oddíly i veřejnost. 

Přístavba školy v r. 1976

Přístavba průčelí školy  
Byla zahájena v červnu 2005. Do konce srpna 2005 byly postaveny nový 
hlavní vchod, bufet, sborovna, ředitelna a kanceláře zástupce ředitele  
a účetní. Současně proběhla rekonstrukce elektrických rozvodů a osvět-
lení ve třídách. Škola tím získala moderní vzhled, ke kterému přispěla také 
úprava prostranství před budovou spojená s výsadbou zeleně.

Školní a obecní hřiště
Dne 5. 2. 2009 ROP Jihovýchod podpořil téměř celé náklady projektu, jehož 
přípravy se ve spolupráci s projektantem zúčastnili žáci školy. Hřiště bylo 
slavnostně otevřeno 25. 7. 2009. Je využíváno nejen při hodinách povinné 
tělesné výchovy, ale i při dalších školních aktivitách. Odpoledne a o víken-
dech slouží sportovní veřejnosti a navštěvují ho rodiče s dětmi. Konají se tu 
také akce obce.

Nástavba  školy
V roce 2018 získala obec dotaci na nástavbu základní školy, která zahrnula 
odborné učebny cizích jazyků, zeměpisu a přírodopisu. Také byla vyřešena 
bezbariérovost a konektivita celé školy.  

Komunitní škola Bory, z.s. 
a Národní síť venkovských komunitních škol, z.s. 
Oba spolky byly založeny v r. 2005 a mají své sídlo v budově školy.
Komunitní škola v naší obci pořádá vzdělávací a zájmové kurzy pro veřejnost 
a zajišťuje kroužky pro žáky školy.  Z kurzů jsou pravidelně realizovány například 
jazykové, rukodělné, cvičení pro ženy nebo taneční. Pod komunitní školou reali-
zuje činnost Rodinné centrum.
Spolek Národní síť venkovských komunitních škol se podílí na rozvoji komunitní-
ho školství v obcích jako základního článku celoživotního vzdělávání dospělých, 
především vzájemným sdílením zkušeností a dobré praxe. V rámci své činnosti 
navázalo spolupráci s partnery v EU.

Přístavby zadní strany školy

Řídící učitel Josef Požár (*1902  †1984) a název školy 
U příležitosti 70. výročí otevření nové školy byl odhalením pamětní desky vzdán hold těm, kteří se zasloužili o její vybudování. I když se o stavbě školy uvažovalo léta, teprve úsi-
lím učitele Josefa Požára z Cyrilova  se se stavbou začalo, v době okupace nacisty pokračovalo a tak mohla být brzy po válce otevřena. Pan Požár tu byl řídícím učitelem. Za zásluhy  
v odboji proti okupantům byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939.     
Po manželce presidenta republiky tehdy bylo pojmenováno mnoho různých institucí. Dnes se už jen domníváme, že tím kdo naši škole navrhl dát její jméno, byl autor textu žádosti, 
ve které je uvedeno: „Pro své děti stavíme novou školu a chceme, aby po každé stránce byla tím, čím má býti škola obci a dětem - ozdobou a zároveň účelným útulkem oné činnosti, 
která vytváří z dětí pracovité a dobré občany.“ Získat tento čestný titul ale nebylo jednoduché. Teprve opakovaným jednáním obou národních výborů se podařilo uspět. Ministerstvo 
školství a osvěty udělilo škole název „Obecná škola paní Hany Benešové“ výnosem z 30.6.1947. Brzy potom 
bylo pojmenování naší školy zrušeno. A pan Požár byl zase jen učitelem. Až po roce 1989 byl na žádost man-
želky rehabilitován. A na žádost školy ministerstvo školství čestný název obnovilo. Naše škola je dnes v ČR 
patrně jedinou, která nese jméno Hany Benešové.

1. a 3. ročník s třídním učitelem J. Požárem v r. 1955

Rozšíření části staré školy
Stavba byla zahájena v červnu 2004 a slavnostně otevřena 17. 12. 2004. Škola se rozšířila o nové 
toalety, cvičnou kuchyni, školní dílny a družinu, učebnu fyziky a chemie a dvě učebny. Téměř celé 
náklady byly uhrazeny ze státní dotace. 

Děti z mateřské školy v 50. letech

Mateřská škola
Výuka byla zahájena 1. 6. 1948 v prostorách nové školy a navštěvovalo ji 20 dětí. Kvůli zave-
dení vyučování ve střední škole musela být už další rok umístěna ve staré škole. I přes různé 
úpravy budova přestala vyhovovat. Proto bylo v r. 1972 jednáno o stavbě nové mateřské ško-
ly. Prozatím se přestěhovala do bývalého kulturního domu v Dolních Borech. O umístění dětí 
byl velký zájem. V polodenním provozu oddělení pro mladší a starší ji navštěvovalo 50 dětí. Po 
vybudování ústředního topení v r. 1974 mohl být využíván i sál, neboť učebny byly malé. Od 
r. 1975 do r. 1977 bylo doplněno vybavení kuchyně, tříd a ložnice. Provoz školy byl rozšířen 
na celodenní. I když se prostory mateřské školy postupně modernizovaly a kolem školy byla 
pěkná zahrada, podmínky nebyly úplně vyhovující.  V březnu 2014 byla zahájena stavba nové 
školy, která byla 25. 8. 2015 slavnostně otevřena.


