Školství v obci
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Jsme škola, která

• pomáhá dětem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti
• podporuje partnerství mezi žáky, učiteli a rodiči
• se zaměřuje na přípravu pro praktický život
a buduje pozitivní vztah ke škole a ke vzdělávání

Tělocvična neslouží jen ke sportování

Škola dnes
Škola je významným zaměstnavatelem v obci, pracuje v ní kolem 30 zaměstnanců. Zřizovatelem je Obec Bory. Od r. 2003 byla sloučena mateřská a základní škola pod názvem Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace.
Při škole je zřízena šestičlenná Školská rada, dlouhodobě zde funguje Spolek rodičů
a přátel dětí a školy, zastoupený Radou rodičů. Žáci ZŠ se mohou podílet na chodu školy
prostřednictvím žákovského parlamentu.
Ke své činnosti škola využívá kromě budovy základní školy a na ní napojené budovy tělocvičny také sportovní hřiště za školou a školní přírodní zahradu. Vedení školy společně
s obcí Bory průběžně zlepšuje a modernizuje areál školy, plánuje stavební úpravy pro
zlepšení podmínek výuky. Nová budova mateřské školy spojila školní areál v jeden celek. Školní jídelna je umístěna v budově obecního úřadu, v dlouhodobém výhledu obce je
dořešit stravování tak, aby žáci za ním nemuseli docházet.

Škola v Borech je úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky, v každém ročníku je zpravidla po jedné třídě. Školu navštěvují
žáci z obcí Bory, Vídeň, Sklené nad Oslavou, Radenice a Rousměrov.
Nepravidelně se do školy hlásí i žáci z jiných obcí. Kapacita školy je
225 žáků, ve školním roce 2016/2017 školu navštěvovalo 162 žáků.
Kapacita mateřské školy 50 dětí je aktuálně plně využita, děti jsou
rozděleny do dvou tříd - Včelky a Motýlci. Kapacita školní jídelny 255
strávníků umožňuje nabízet odběr obědů také obyvatelům obce.
Škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření
a preferování některé vzdělávací oblasti. Školní vzdělávací program
je připraven tak, aby byly naplňovány cíle základního vzdělávání.
V průběhu školního roku jsou do vzdělávání žáků zařazovány celoškolní a třídní projekty, exkurze, akademie žáků, návštěvy divadel
a místní knihovny a řada dalších aktivit. Žáci školy se účastní vědomostních a sportovních soutěží a olympiád a dosahují dlouhodobě
dobrých výsledků. Z tradičních akcí, které škola organizuje, lze zmínit atletický čtyřboj venkovských škol Železný mužíček, Den dětí,
Recitační soutěž a další.
Škola v Borech zůstává otevřena i po vyučování. V odpoledních hodinách zde probíhá řada zájmových útvarů pro žáky a kurzů pro dospělé. Jejich organizaci zajišťuje Komunitní škola Bory, z.s.

Staré školy
Škola v Horních Borech byla založena v r. 1789. Chodily do ní také děti z Dolních Borů
a Cyrilova. Až do r. 1848, kdy byla postavena škola ve Skleném, ji navštěvovaly i sklenské,
radenické a rousměrovské děti. Roku 1859 byla škola přestavěna a o polovinu zvětšena.
V r. 1892 byla postavena nová budova pro 2. třídu. V r. 1896 bylo v 1. třídě 66 žáků a ve 2.
třídě 63 žáků. V r. 1904, po šedesáti letech, byly opatřeny nové lavice a podlaha do staré
školy. V r. 1922 navštěvovalo školu 157 žáků. V r. 1924 už byla škola ve špatném stavu a
nebylo ani dost místa pro žáky. V r. 1929 se elektrifikovala. Koncem r. 1937 byl provizorně
opraven strop nad 3. třídou, jenž hrozil sesutím. V r. 1939 školu navštěvovalo 140 dětí.

Škola a byty učitelů v r. 1950

Na místě starých škol byl postaven kulturní dům (foto z r. 1958)

Nová škola a školní byty
Úvahy o nové škole provázely spory. Hornoborští občané si přáli stavět na místě staré školy,
ale dolnoborští mezi obcemi Horní a Dolní Bory. Díky dolnoborským občanům, kteří poskytli
své pozemky nejen na školu, ale i na hřiště, byla škola umístěna mezi obcemi. V r. 1939 byl
vypsán konkurz na stavbu školy. Po vyřešení problémů s projektovou dokumentací a financováním stavby se v r. 1940 začalo s výkopem suterénu. Tehdy místní školní rada obdržela výnos okresního školního výboru (vydaného dle přípisu říšského protektora), podle kterého je
třeba upustit od chystaných novostaveb českých škol. Místní školní rada byla přesvědčena,
že se jí zákaz netýká, protože stavba už byla prováděna. Kvůli nejistotě a obavám se Josef Požár a Jiljí Klapal z místní školní rady informovali u zemské školní rady a zemského úřadu, jak
dál postupovat. Místní školní rada pak požádala o povolení pokračovat ve stavbě. Žádosti bylo
vyhověno. Potom ale napsal zemský úřad místní školní radě, aby stavbu odložila a materiál
prodala. Suterén byl však již skoro hotov, a proto se ve stavbě pokračovalo až do 3. 5. 1940.
Během dalšího bezvýsledného vyřizování povolení stavby se přes zákaz stavělo dál. Dne 14.
3. 1941 byla hrubá stavba školy hotova včetně podlah a omítnuta. Teprve po zatčení řídícího
učitele Josefa Požára 6. 7. 1944 nacisty se až do osvobození stavba zastavila. Po válce byla
stavba dokončena a 31. 8. 1947 slavnostně otevřena s čestným názvem „Škola Hany Benešové“. Ve třech třídách bylo 89 žáků v 5 postupných ročnících. Začíná vyučovat nová střední
škola se 3 postupnými třídami. Kuchyň a školní jídelna otevřené v r. 1950 v suterénu školy se
v r. 1983 přestěhovaly do nové budovy obecního úřadu. V r. 1947 byly vedle školy postaveny
byty pro učitele, které byly v r. 1987 generálně opraveny a rozšířeny.

Škola s výzdobou na 1. máje v r. 1967

VIZE 2025

• Prostory všech součástí školy jsou pravidelně modernizovány, moderně a funkčně vybaveny.
• Vztahy mezi zaměstnanci, žáky a rodiči jsou založeny
na partnerské komunikaci a vzájemném respektu.
Všichni se zde dobře cítíme.
• Škola poskytuje všem bezpečné prostředí proti vnitřnímu i vnějšímu ohrožení.
• Ve vzdělávání dětí a žáků klademe důraz na uplatnění
pro život, zohledňujeme individualitu dítěte a tomu
přizpůsobujeme organizaci, metody a formy výuky.
• Využíváme různé možnosti získávání finančních prostředků na ohodnocení kvalitní práce zaměstnanců
a zajištění kvalitní výuky a vybavení.

