
Dvanáctá kapitola (Jubilejní třicátý rok - celý rok s Covidem, distanční výuka dominuje - 2020/2021) 

Začínáte číst poslední kapitolu naší virtuální kroniky, a mapovat si tak třicátý rok existence povinné 
školní docházky na Borku. Úmyslně to takto uvádím, protože pozornější čtenáři se v úvodních 
kapitolách dozvěděli, že před základní školou zde byla škola mateřská. A pak zde tyto dva subjekty 
pracovaly „vedle sebe“, než byly v určité době spojeny do jednoho subjektu. Ale to jste si právě 
přečetli v předchozích kapitolkách. Takže Vás v této poslední kapitole čeká jubilejní třicátý rok. Rok, 
jehož průběh se nedá srovnat s ničím, co jsme kdy zažili (a to nejen v oblasti školství).  

Školní rok 2020/2021 jsme tedy zahájili stále v atmosféře obav z Covidu. Opět jsme zahajovali 
v tělocvičně, neboť úvodu školního roku zase nepřálo počasí. A tak jsme přivítali všechny žáky a 
rodiče opět v malé tělocvičně, a tentokráte s nasazenými rouškami. Přesto jsme se snažili dodržet 
všechny zvyklosti rituálu přijímání nových žáčků, a věříme, že si to, spolu se svými rodiči, užili.  

 
Třicátý rok školy zahajujeme v tělocvičně a v rouškách 

Školní rok 2020/2021 tedy začal, i když rovnou s různými režimovými opatřeními. Pedagogický sbor 
se obměnil pouze na pozici třídní učitelky pátého ročníku. Naše kolegyně Miroslava Mačkalová 
nastoupila na dlouhé léčení, a my jsme jí začali držet palce (držíme je stále). A páté třídy se ujala nová 
kolegyně, paní Mgr. Nina Máčová.  

V polovině září jsme ještě stihli uspořádat společné třídní schůzky a také zvolit novou školskou radu. 
A pak už začaly problémy. Poslední zářijový týden se do karantény „odporoučela“ 4. třída. Nákaza se 
prokázala u několika žáků. V té době ještě nebyly roušky povinné, a také se netestovalo, takže to 
znamenalo vyřadit z výuky celou třídu. Třída tak přešla na distanční výuku, už v novém jednotném 
prostředí Microsoft, především s využitím aplikace Teams. Závěr září byl také ve znamení prvního 
interaktivního panelu v naší škole. Pořídili jsme si ho do knihovny, a učili jsme se s ním zacházet a 
využívat ho ve výuce.  



 
Školíme se nejen pro distanční výuku 

 

V říjnu jsme stihli zasedání naší nově zvolené ŠR (7.10.), a také jsme se více proškolili v distanční 
výuce (14.10.). A pak už přišla první „podivná“ nařízení, že od 5.10. nesmíme cvičit, a také zpívat. A 
pak už to „spadlo“ úplně, od 14.10. 2020 byly nařízením Vlády ČR školy kvůli narůstající pandemické 
vlně uzavřeny. Na distanční výuku jsme tehdy přešli všichni. Dokonce i MŠ fungovala jen v omezeném 
režimu. Jídelna vydávala obědy zájemcům z řad žáků. Nastalo složité a smutné období. Žádná 
příprava na Advent, která nás většinou v tomto ročním období naplňuje a pohlcuje. Žádné radostné 
výhledy do budoucnosti. 

I listopad začal s distanční výukou, a výuka prostřednictvím Teams, se navzdory objektivním 
problémům ukázala jako velmi zajímavá a efektivní. Velká pochvala a uznání ale patřila i všem 
obětavým a odpovědným rodičům, kteří svým dětem s výukou pomáhali. Od 18. listopadu se podařilo 
dostat do školy alespoň žáky nejmladších ročníků, tedy prvňáčky a druháky. Ti starší pracovali stále 
z domova, a pro samotné žáky, jejich rodiče, ale i pro pedagogy se prodlužovalo toto složité období. 
Kdo si nevyzkoušel připravit jednu hodinu distanční výuky, neuvěří, že to vydá za přípravu tří běžných 
prezenčních výukových hodin. Ale pak se zablýskalo na lepší časy. Poslední listopadový den, tedy 
30.11., se podle pokynů MŠMT mohli do škol vrátit i žáci 3. až 5. ročníků. Moc jsme se na ně těšili, ale 
jistě si pamatujete, že to nebylo jednoduché. Jednotlivé třídy nastupovaly k výuce v jiných časech, 
rozvrh byl upraven tak, aby se žáci o přestávkách nepotkávali na chodbě s ostatními, museli jsme 
nosit roušky po celou dobu kromě stravy. Tato situace také znamenala, že jsme nemohli v tomto 
školním roce ani rozběhnout činnost zájmových kroužků. Stále se nesmělo zpívat a místo TV jsme 
mohli akorát na procházky do lesa a na hřiště. Přísný režim byl i v jídelně a družině.  

V tomto období jsme měli radost alespoň z toho, že nám do školy dorazily další dva interaktivní 
panely (jeden do ZŠ a jeden do MŠ), tentokráte mobilní. Pořídili jsme si je z projektu Šablony III, a 
dostali jsme k nim ještě dvě sady tabletů (2 x 10). Moc jsme se těšili, až s nimi začneme se žáky 
pracovat.  

Jak už jsem řekl, žádné adventní akce ve škole ani na obci nebyly díky vládním nařízením možné, a tak 
jsme aspoň dětem připravili tradiční mikulášskou nadílku. A protože do budovy byl zakázán vstup a 
pohyb rodičů, tak jsme se toho tentokráte ujali sami. Tedy vsoukal jsem se se svou nekonformní 
postavou do kostýmu Mikuláše a přemluvil dvě kolegyně, aby mi dělaly anděla a čerta. A v atmosféře 
plné negace z Covidu, byl den v maskách úžasný nejen pro nás, ale věříme, že i pro žáky. 



 
Mikuláš se svým doprovodem – i v nebi a pekle byly roušky 

Opět jsme po delší době viděli jejich zářící oči, užívali si legrace a radosti dětí, ale také jejich drobné 
nejistoty. Neb někteří žáci nás samozřejmě poznávali, ale někteří, hlavně ti menší, si tak jistí, kdo že 
v kostýmu je, už nebyli. A před Vánocemi jsme stihli ještě vydat náš časopis Inkoust a také si rozdat 
dárečky pod stromečky ve třídách.  

Návrat z Vánočních prázdnin a rok 2021 rovněž nezačal moc optimisticky. Opět mohli do školy jen 
žáci 1. a 2. ročníků, ti starší se opět ponořili do distančního vzdělávání. Vzhledem ke složitosti nařízení 
MZ a MŠMT nebylo snadné zajistit prezenční výuku. První třídu musela převzít paní učitelka Vrbová, 
naše zkušená suplentka, protože třídní učitelka prvňáků zůstala doma se svým synkem. Paní Vrbová 
prokázala velkou odvahu. V té době ještě nebylo o očkování ani slechu, a vzhledem k důchodovému 
věku nebylo snadné ji k nástupu přemluvit. Patří jí velké poděkování a uznání. A ještě jedna změna ve 
sboru proběhla v lednu 2021. Rozloučili jsme se s kolegyní Hromádkovou, a do školy nastoupila nová 
paní učitelka, Mgr. Eva Máčová. Jestli máte pocit, že to příjmení jste už někdy slyšeli, tak se nemýlíte. 
Máme tak nyní ve škole dvě paní učitelky Máčové, Ninu a Evu, a jsou to opravdová dvojčata, skoro 
k nerozeznání.  

Bohužel jsme nemohli v lednu odjet na náš tradiční horský pobyt s lyžováním.  A venku bylo zrovna 
hodně sněhu, a to nejen na horách, bylo nám to líto.  Museli jsme zrušit i prezenční schůzku s rodiči 
předškoláků, a skoro vše jsme řešili emaily a online. I pololetní výpis z vysvědčení si vyzvedla 
prezenčně jen 1. a 2. třída.  



 
Sníh byl všude, ale na lyže se nemohlo 

Na přelomu ledna a února, i v této složité době, nás navštívila Česká školní inspekce (ČŠI). Už jsme si 
zvykli na to, že k nám jezdí ráda, a skoro neustále. Tentokráte bylo její šetření zaměřeno na organizaci 
a kvalitu zajišťování distanční výuky. My jsme ale v tomto školním roce byli na situaci velmi dobře 
připraveni, a paní inspektorka byla velmi spokojená. Samozřejmě byla přes aplikaci Teams připojena 
online do hodin. Pochválila nejen četnost hodin, kvalitu a organizaci paní učitelek. Ale také koordinaci 
výuky panem ředitelem, způsob evidence a dokladování výuky. A současně označila některé paní 
učitelky za téměř vzorové ve vedení distanční výuky. Paní učitelka Šonková by, dle slov paní 
inspektorky, mohla distanční výuku učit učitele v regionu. Ale i ostatní kolegyně byly pochváleny a já 
jsem byl paní inspektorkou osloven, zda bychom v případě potřeby, byli schopni pomáhat i jiným 
školám, prostě být jakýmisi mentory. To nás potěšilo, a brali jsme to jako velmi prestižní záležitost. 

 
Ukázka online distanční výuky 



A jak tedy vypadalo naše „covidové jaro“? Od 1. 3. 2021 nastoupili opět na distanční výuku i žáci 1. a 
2. třídy. Od 1. 3. 2021 bylo totiž rozhodnutím Vlády ČR uzavřeno celé zařízení, včetně MŠ. Žáci 3. až 5. 
třídy pak byli doma na distanční výuce až do 9. 4. 2021. Od 12. 4. se opět školy otevíraly. V našem 
případě MŠ pro děti předškolního věku, a ZŠ pro všechny žáky v systému rotační výuky. Tedy jeden 
týden žáci na prezenční výuce ve škole a jeden týden na distanční výuce doma. Současně s tím se 
také začalo s testováním předškolních dětí, žáků i zaměstnanců. Naši zaměstnanci v tomto období 
využili přednostní možnost očkování. Všichni kmenoví zaměstnanci, jak pedagogové, tak i provozní, 
se nechali naočkovat. To bylo pro zachování provozu školy velmi odpovědné gesto. Samotné 
testování dětí i žáků se na naší škole nesetkalo s nějakým větším odmítáním ze strany rodičů. Pokud 
ano, byly to jednotlivé situace, a vše jsme snad dokázali vykomunikovat. Valná většina rodičů 
k tomuto opatření přistupovala s pochopením, za což jim patřil dík. Od 10. 5. 2021 se pak mohly do 
MŠ vrátit i mladší děti, které se už netestovaly. Rotační výuka trvala do poloviny května 2021. Od 17. 
5. 2021 už mohli za zvýšených opatření do školy všichni žáci na prezenční výuku bez týdenních rotací. 
Byli nadále testováni, byly upraveny nástupy k výuce, aby se žáci minimálně potkávali, a byla činěna i 
další opatření dle manuálu MŠMT. Žáci pak už ve škole vydrželi až do konce školního roku.  

Co jsme tedy ještě stihli s žáky v této fázi školního roku? Hlavně jsme se samozřejmě snažili učit co 
nejefektivněji. Nešlo ani tak o „dohánění všeho“, ale spíše o procvičení a upevnění toho, co se žáci 
učili distanční formou. A také jsme samozřejmě moc chtěli obnovit sociální a personální vazby 
s našimi žáky. Proto jsme se snažili pomalu, ale i tak alespoň vracet některé obvyklé aktivity, i když ve 
skromnější podobě. Uspořádali jsme sběrovou akci na starý papír. Připravili jsme na Den dětí ve 
třídách netradiční aktivity, a pak se po dlouhé době všichni sešli na ukázky chovatelství dravých ptáků 
na fotbalovém hřišti. Všechny třídy vyrazily na výlety, i když opět se zvýšenou opatrností. Snažili jsme 
se o drobné krůčky k „normálnosti“. Některé třídy se vypravily na dopravní hřiště, jiné na exkurze – 
třeba do zahradnictví. Pořádali jsme různé třídní projekty. Některé třídy se zabývaly vařením, jiné 
historií a výrobou mincí. A zvládli jsme se už také vyfotit s naším dvorním fotografem, Markem 
Plandorem. Upřednostňovali jsme, vzhledem k epidemiologickým nařízením, hlavně aktivity 
v exteriérech.  

A pak už tu byl den poslední! Byl to zvláštní den hlavně pro odcházející páťáky, a také pro čtvrťáky, 
kteří byli do pozice nejstarších žáků na škole tradičně pasováni na školním nádvoříčku. A byl to také 
velmi zvláštní den pro nás všechny. Skončil školní rok, který neměl v dějinách českého školství 
obdobu. Dokonce ani za okupace naší země Hitlerem v období 2. světové války, nebyli žáci tak dlouho 
doma. Nicméně nebyli doma na prázdninách. Pracovali s distanční výukou, a i když mnohé ztratili, tak 
se jistě i mnohé naučili. Dokázali se naučit pracovat s moderními technologiemi, dokázali si lépe 
plánovat čas a učili se samostatnosti. Vytvářeli si vlastní online debatní skupinky. Ukazovali si, co 
zvládají doma. S čím třeba doma rodičům pomáhají. I my učitelé jsme poznali žáky z mnoha jiných 
stránek. Poznali jsme lépe jejich zázemí, viděli jejich radosti, zvířátka, sourozence. Vnímali jsme třeba 
jejich počáteční obavu z kamer a mikrofonů, ale nakonec jsme to společně všechno zvládli.   

Všichni jsme si ten „výroční“ třicátý školní rok představovali asi úplně jinak. Ale až bude někdo tuto 
kroniku číst třeba někdy ve vzdálené budoucnosti, bude to snad pro něho hodně zajímavé.  

V závěru tedy přikládáme fotky všech tříd, které završily třicátý rok existence školy, a také fotku 
pedagogického sboru v tomto jubilejním školním roce. 



 
Zleva: paní uč. Kaislerová, Uhlířová, Procházková, p. ředitel Cvach, paní uč. Šonková, Vaňurová, Máčová Eva a Máčová Nina 

 
První třída s paní uč. Jitkou Vaňurovou 



 

Druhá třída s paní uč. Evou Procházkovou 

 

Třetí třída s paní uč. Renatou Kaislerovou a asist. Lenkou Uhlířovou 



 

Čtvrtá třída s paní uč. Janou Šonkovou 

 

Pátá třída s paní uč. Ninou Máčovou 

 


