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Основна школа „Миливоје Боровић“ налази се у селу Мачкату, који је једна
од месних заједница општине Чајетина у Западној Србији. Становници златиборског
краја искористили су све природне услове за развој и даљи напредак, али исто тако
свесни су значаја школовања. За житеље овог краја школа је више од школе.
Наша школа је најстаријиа у златиборском округу, постоји од 1859. године и у
објекту у ком су некад учили ђаци, уче и данас. У оквиру матичне школе данас раде још
четири издвојена одељења и то осморазредно одељење у селу Шљивовици и
четвороразредна одељења у селима у Кривој Реци, Трипкови и Горњој Шљивовици.
Школу укупно похађа 225 ученика. У школи је запослено 32 радника у настави и 16
радника ненаставног особља. Састав наставног колектива обезбеђује стручно извођење
наставе.

Неколико речи о прошлости школе...
Средином деветнаестог века у златиборском срезу није
постојала ниједна школа. Влада је дала налог инжињеру,
Еразму Кломинки, да оде у Ужице и да у селу Мачкату
пронађе одговарајуће место за будућу школу. Кнез
Александар Карађорђевић одобрио је градњу школе и у
октобру 1858. године завршена је школа, а годину дана
касније почиње са радом, као шестогодишња школа, да би
1957. прерасла у осмогодушњу. Школске 1930/31. године
Фотографија школе снимљена 1932. године
отвара се издвојено одељење школе у селу Кривој Реци, а
годину дана касније и одељење у селу Трипкови. Од 1.
септембра 1991. године саставу Основне школе „Миливоје Боровић” у Мачкату прикључује се и
осморазредна школа „Бранко и Душан Делић” у селу Шљивовици, заједно са мањом,
четвороразредном школом на Горњој Шљивовици.
„На брду једном од кречног камена, где човек не
може корачати, a да ce не спотакне, подигнута je
красна црква и здање за школу таква каква би с
обзиром могла и y Бечу служити за ту цељ.",
забележио је Милан Ђ. Милићевић, инспектор
Министарства просвете, који је добио задатак да
школске 1870/71. године прегледа школе у Ужицу.

11. октобар се прославља као Дан школе.
Школа у Мачкату добија име по
Миливоју Боровићу.

1969. годинe школа у Мачкату добила је
-признање које додељује Културнопросветна заједница Србије за значајне резултате на пољу образовања, науке и културе.

Са прославе јубилеја, 150 - година рада и постојања

Школа данас...
Наша школа настоји да пружи деци што квалитетније образовање. О томе
сведочи учешће на различитим пројектима. Поред пројеката које расписује
Министарство просвете и науке Републике Србије, школа је узела учешће и у пројектима које
финансирају министарства других земаља и Европска унија. Неки од тих пројеката су
„Образовање за одрживи развој на Западном Балкану“, Пројекат прекограничне сарадње
Србија – Босна и Херцеговина који финансира ИПА и пројекат „Зелени талас“ који је
део ширег пројекта FIBONACCI. Школа је успешно реализовала и пројекте из области
екологије За зелено сутра (међународни) и Свесно и савесно у сарадњи са Општином
Чајетина. Од стране школе подржан је и пројекат Дан по дан-каледар сећања. Школа је
са два координатора укључена у акцију Дарујмо реч, која је спроведена и у нашој школа
и која и даље траје. У сарадњи са организацијом ГИЗ БОС спроводимо пројекат
Професионалне оријентације за ученике VII и VIII разреда. Од 2014. године наша
школа укључена је и у међународни програм „Еко школе“.
Наша школа је 2008. године обновила сарадњу са основном школом из Назарја у
Словенији са којом је била побратимљена. Од 2012. године школа је побратимаљена са
основном школом са Жабаљака у Црној Гори.
Да се у нешем крају рађа све већи број деце показују
подаци три последња пописа. Младо становништво остаје у
овом крају, а њиховој деци је потребно исто тако квалитетно
образовање као и деци у градовима. Поред редовног
наставног процеса школа организује за ученика млађих
разреда продужени боравак.
Треба рећи и то да је, иако мала сеоска школа, школа у Мачкату изузетно активна у својој
локалној заједници у организовању друштвених активности за своје ученике и мештане. Школа
организује различита културна дешавања: песничке вечери, представе, музичке вечери...
Школа сваке године организује ликовну колонију у Кривој Реци и
меморијални турнир „Наташа Шопаловић“ у Мачкату. Школа
помаже и у организовању локалних традиционалних манифестација
као што су Сајам сухомеснатих производа „Пршутијада“ у Мачкату
и Сајам домаће ракије „Ракијада“ у Шљивовици.
Школа је добитница СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ за 2011. годину,
највишег признање за посебне резултате у образовању које
додeљује Министарство просвете. Министарство је овом наградом
поздравило вековно трајање у Мачкату и потврдило да се у овој школи добро ради и гледа на
будућност.

Користећи искуство дуге традиције и применом саврмених метода и различитих
облика рада, као и уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика обезбедићемо
квалитетну наставу и поштовање личности свих актера васпитно-образованог
процеса и тако постати одржива школа која негује позитивне људске вредности и
која је покретач и носилац активности у локалној заједници.

Желимо да постанемо школа која унапређује наставни процес, побољшава
међуљудске односе, развија способности и интересовања ученика како би је сви
учесници наставног процеса волели, радо у њу долазили и лепо се осећали у њој.
Такође, желимо да постанемо школа која промовише одрживи развој, мир,
толеранцију и једнакост свих људи на планети; школа која иницира, организује и
промовише регионалну и прекограничну сарадњу са другим заједницама у циљу
зближавања и повезивања.

Интеграција и широко укључивање
заинтересованих страна у рад и живот школе,
дугорочност и одговорност за будућност,
иновативност и инвентивност, правичност и
једнакост, предострожност, поштовање и
заштита права, заједничка, али подељена
одговорност, повезивање локалног и глобалног,
испуњавање друштвене одговорности и
промовисање принципа одрживог развоја.

Оно чиме се наша школа поноси су
вредни
ученици, који постижу запажене
резултате на различитим такмичењима и
конкурсима, као и сложан и одговоран колектив
који стручним радом и залагањем наставу чини
бољом и квалитетнијом.

ХИМНА ШКОЛЕ

