
První kapitola (Od zrodu po ukotvení –  léta 1991 až 1996)

Než se pus me do historie naší školy, pojďte se s námi projít po cestě počátků vzdělávání v obci 
Borek.  Od druhé poloviny 19. stole  docházely borecké dě  většinou do školy na Hosín nebo do 
Úsilného. V historických pramenech byste se dočetli o tahanicích o žáky z Borku. Tehdejší úřady 
přeměřovaly vzdálenost z Borku na Hosín či do Úsilného, aby rozhodly, kam budou žáci z Borku 
chodit. Situace se několikrát měnila. Nicméně samostatná škola na Borku tu nikdy nebyla. 

Sen o jejím zřízení se začal realizovat až ve 20. stole , těsně po listopadové revoluci. Obec Borek, 
v čele s p. starostou (p. Fučíkem), už nějakou dobu zvažovala zřízení školy, aby žáci nemuseli do první 
třídy nastupovat na školy v Č. Budějovicích. A to se opravdu povedlo. V obci byla mateřská škola se 
dvěma pavilóny, které nebyly v tomto období zcela vy ženy. Počet dě  v MŠ tehdy klesal (dnes 
nepředstavitelné). Takže se mohl tehdy jeden pavilon vyhradit pro zřízení vlastní základní školy.

Prvního září 1991 se tedy začala psát historie naší školy  . Velkým štěs m pro školu byla v těchto 
počátcích osoba nové paní ředitelky, a současně také učitelky 1. třídy, paní Jindry Maršíkové. Ta do té
doby působila na ZŠ Kubatova. Její profesní erudice, zapálení a elán, to vše vytvořilo úžasné 
předpoklady pro vznik zajímavé, moderní, lehce alterna vní školy malotřídního typu. Tedy školy, kde 
se v začátcích počítalo s  m, že se ve třídě budou učit žáci z více ročníků. Pro samostatné ročníky 
(třídy) nebylo dost žáků, a rovněž nebyly prostory. Však posuďte sami, do 1. třídy tehdy nastoupilo 11
žáků. Paní Maršíková plní roli ředitelky, učitelky, i vychovatelky. Zvládá to úžasně. Pořádá vánoční 
besídku, i další zajímavé akce. První školní rok utekl jako voda, a prázdniny ještě rychleji. 

V září 1992 měla školička už 20 žáčků, a ve třídě se tedy společně učilo 11 druháků a 9 prvňáků. 
Začaly také fungovat první školní kroužky – němčina, anglič na a hra na flétnu. Paní ředitelka 
organizovala pro žáky školu v přírodě, i když pouze na Borku. Z dnešního úhlu pohledu se zdá 
neuvěřitelné, že tehdy nadřízené orgány nechtěly dovolit paní ředitelce jet s dětmi na Zadov. Ale 
náladu to nikomu nepokazilo, vždyť okolí Borku má tak krásnou přírodu. 

 V té době se obec rozhodla rozšířit školu, přistavět prostory. Stavba začala v dubnu 1993, a v nových 
prostorách se mělo učit od září 1993. Věřil tomu prý jen pan stavbyvedoucí, a doufala v to paní 
ředitelka. Ale věřte nevěřte, první fáze přístavby se opravdu dokončila včas.  

A tak se školní rok 1993/1994 mohl zahájit v novém pavilonu. V tomto roce už máme ale 25 žáků ve 
třech ročnících, a tak bylo na čase posílit sbor. K paní ředitelce Maršíkové a vychovatelce, paní 
Ledvinkové, přibyla nová paní učitelka Jana Broukalová. Ta vyučuje samostatně třeťáky, 1. a 2. třída je
spojená pod vedením paní ředitelky. Škola rozšiřuje ak vity, s žáky se jede na výlov rybníka, pořádá 
se „svátek světla“, a natáčí se video pro Pedagogické centrum. Žáci se tak stávají filmovými hvězdami.
Již ustálenou tradicí je vánoční besídka. Začíná také tradice návštěv předškoláků ve třídách školáků. 
Škola organizuje Den dě  a mnohé další ak vity. Školní rok pomalu končí. 

A naše škola se stále rozrůstala, tedy hlavně počtem žáků.  Prvního září 1994 nastoupilo do školy už 
39 žáků. Učilo se ve dvou třídách, společně vždy 1. a 2. ročník (paní ředitelka) a 3. a 4. ročník (paní 
učitelka Broukalová). V tomto školní roce také zakládá paní ředitelka školní knihovnu, v rámci 
projektu vyhlášeného školským úřadem. Škola uspořádala veliký karneval v kulturním sále. Zajímavou
zkušenos  v začátku 2. polole  byla praxe studentů z Pedagogické fakulty ČB, a také první inspekční 
návštěva České školní inspekce. Škola ale uspěla! Paní inspektorce se týdenní pobyt na naší škole 
velmi líbil. Škola se také poprvé zapojuje do celorepublikové matema cké soutěže „Klokan“. V závěru
roku vyráží vybrané dě  s rodiči i paní učitelkou do Itálie. Konec školního roku 1994/1995 je ve 
znamení řádění neštovic. Ale vše dopadlo dobře. Škola také poprvé organizuje sběrovou akci (papír). 
A hlavně, škola začíná růst do patra! S hne se to do září 1995???  



Nes hlo ☹, a proto i nový školní rok 1995/1996 začal u „chaloupky u lesa“, a to v deš . Škola skoro 
celý podzim (půlka října) kombinovala výuku v přírodě s výukou v pronajatých prostorách ZŠ O. 
Nedbala. Doprava žáků byla zajišťována autobusem. Od 16.10. 1995 už jsme ale byli „ve svém“. Vše 
sice hotové nebylo, ale všichni jsou rádi, že nemusí stále cestovat a bát se nevlídného počasí. A že nás
je!   Už 52 žáků a 5 pedagogů. K paní ředitelce Maršíkové (1. a 3. třída), a paní učitelce Broukalové 
(4. a 5. třída), přibyla paní učitelka Kupšová (Krausová), která se stala třídní učitelkou druháků. K paní 
vychovatelce Ledvinkové přibyla paní učitelka Kovalčíková, která vypomáhá i ve školní družině. 
Slavnostní zahájení školy se ale konalo o měsíc později, 16.11., a bylo plné slavnostních okamžiků.  Za 
měsíc na to byly vyhlášeny chřipkové prázdniny, což byla také zajímavá zkušenost. Nový rok 1996 byl 
ve znamení vybavení tříd novým nábytkem. Škola se také poprvé podílela na přípravě společenského 
plesu OÚ Borek a ZŠ a MŠ Borek. 

Jaro bylo ve znamení počátku vydávání školního časopisu Inkoust. Jeho název byl odhlasován na 
společném shromáždění žáků a učitelů na chodbě (mimochodem, používáme do dnes). Časopis se 
stal naší velkou chloubou, a v budoucnu nám přinesl i velká ocenění! Škola podporuje kulturní dění, 
vyráží se svými žáky i do Prahy za kulturou.  Všímá si i pos žených a potřebných. Žáci se účastnili 
příjezdu pos žených dě  z Francie do ČB, a připravili pro ně drobné dárky. V červnu pořádá škola 
zájezd žáků do Vídně. 

Školní rok 1995/1996 byl specifický, už jenom  m, že nám poprvé odešli páťáci do škol v Č. 
Budějovicích. Bylo jich 9, a z toho pět jich odešlo na víceletá gymnázia. Zbylí 4 žáci byli přija  na ZŠ 
Kubatova. 

Co říci závěrem první kapitoly? Zažili jste vznik naší školy, až po první odchod páťáků do města. Bylo 
to pět let nabytých změnami, novými zážitky, radostmi, ale i drobnými strastmi. Ale hlavně 
získáváním pozice naší školy v prostředí obce. Velké poděkování by se v závěru kapitoly patřilo obci 
Borek, jejíž zástupci prokázali svým rozhodnu m otevřít na Borku školu velkou prozřetelnost. A druhé
velké poděkování by mělo patřit první ředitelce základní školy, paní Maršíkové. Zde si dovolím 
odbočku. Paní Maršíkovou jsem si pamatoval ze svých vlastních školních let, kdy jsem ji jako žáček na 
ZŠ Kubatova často potkával. Neučila mě, ale věděl jsem od kamarádů, že to byla vždy milá, příjemná a
usměvavá paní učitelka. Myslím, že si borecká škola nemohla u svého zrodu přát lepší paní ředitelku. 

 Těšte se tedy na druhou kapitolu, dovíte se, jak to bylo dál. (RC)

Paní ředitelka se svou první třídou



Škola roste do patra  

Starosta Borku p. Fučík a p. Valenta ze ŠÚ ČB při slavnostním otevírání přístavby


