
Druhá kapitola (Léta zrání – 1996 až 2000) 

V první kapitole jste byli svědky prvopočátků naší školy. Od jednotřídky ve školním roce 1991/1992, 
přes první přístavby budovy, až po odchod první „várky“ páťáků školního roku 1995/1996 na druhý 
stupeň do ZŠ Kubatova v krajském městě.  

Druhou kapitolu začneme opět údaji o počtu žáků. Na začátku nového školního roku 1996/1997 se na 
prostorné chodbě školy sešlo k zahájení nového školního roku 62 žáků. To vše v pěti ročnících. Paní 
ředitelka měla na starost 1. třídu, paní učitelka Kovalčíková 2. třídu, paní učitelka Krausová 3. třídu. 
Už pouze 4. a 5. ročník se učil dohromady, a to pod „taktovkou“ paní učitelky Broukalové. Do 
pedagogického sboru přibyly paní vychovatelky Veisová a Bubíková.  

I v tomto školním roce se kromě běžné výuky konalo mnoho zajímavých akcí, a žáci získávali 
zkušenosti z různých oblastí lidského života a konání. Tak na podzim například žáci uspořádali sbírku 
pohledů pro postiženou ženu, která přišla o nohy. Ve školní družině se začalo jezdit na cyklistické 
výlety. Škola se opět účastnila výlovu rybníku Černiše. Děti se rovněž účastnily besedy o Borku 
s panem Robenhauptem, který byl v té době kronikářem obce. Před Vánocemi školu navštívila 
anglická slečna z Londýna, a děti tak měly možnost slyšet rodilou mluvčí. Vánoce si tentokráte celá 
škola zpříjemnila návštěvou úžasného vánočního koncertu „Musica Bohemica“. Ale obvyklým 
vrcholem adventního období byla vánoční besídka školy ve školní jídelně. Zájem rodičů i prarodičů byl 
takový, že se do jídelny ani všichni nevešli. A to se ani nedivím, když si uvědomím, že v současné době 
při besídkách dokážeme zaplnit velký kulturní sál obce.  

Po zimních prázdninách bylo ústřední dění ve škole stočeno k divadlu. Jednotlivé třídy nacvičovaly 
představení s historickým zaměřením našich dějin. Takže k vidění byly hry, jako třeba „Praotec Čech“ 
nebo „Dívčí válka“, či „Libušino proroctví“. A nejen, že se nacvičovalo, ale vyráběly se kulisy, 
pozvánky, letáky…. prostě vše související. Samotné divadlo proběhlo v kulturním sále obce, a bylo 
„vyprodáno“, a potlesk byl neutuchající! 

V únoru se ve škole objevili na své praxi poprvé studenti Pedagogické fakulty v Č. Budějovicích. Ne že 
by to bylo až tak důležité, ale mezi studenty byla tehdy také jedna současná paní učitelka – a to 
Renata Pincová J. Hádejte, jak se jmenuje dnes – úmyslně neprozradím? J A bylo i mnoho dalšího, 
co vše měli možnost žáci zažít. V dubnu škola slavila 1. rok vydávání školního časopisu (vychází do 
dnes), a v rámci oslavy školu navštívil na besedu opravdový novinář, p. Veis. A školní rok se pomalu 
chýlil k té příjemné fázi, kdy se žáci těšili na školní výlety. I květen byl bohatý na akce. Uskutečnil se 
zájezd žáků a učitelek do Itálie. Ve škole byli na návštěvě hudebníci z Anglie, žáci naopak navštívili 
jejich koncert v krajském městě. No a v červnu už naplno „vypukly“ školní výlety, některé i cyklistické. 
Opět jsme měli úspěšné uchazeče o studium na gymnázia, kam odešli 4 žáci.  

Školní rok 1997/1998 jsme zahájili stylově 1. září. Naše škola se opět rozrostla, a to na číslo 74 žáků 
J. Začal tedy již 6. školní rok naší „sluníčkové“ školy. Stále byla jedna třída v režimu malotřídky. 
V tomto školním roce byli spojeni žáci 3. a 5. třídy. Ostatní ročníky se učily v samostatných třídách.  
Pedagogický sbor se nezměnil. Ve škole již tradičně zahájily také zájmové útvary – kroužky (AJ, NJ, 
klávesy a další). No a co bylo pro žáky připraveno v začátku školního roku? Koncert operní pěvkyně, 
ale i country zpěváka. Návštěva výstavy o pravěku v Jihočeském muzeu či ukázka dravých ptáků pana 
Zaleše.  V listopadu byla na škole uspořádána výstavka rukodělných prací žáků. Tu shlédli nejen 
rodiče, ale i žáci ze spřátelené školy v Zahájí.   

Vánoční besídky byly v tomto školním roce už jen třídní, neboť žáků už je tolik, že se rodiče nemohli 
vejít do školní jídelny, naší největší místnosti. Atmosféra na besídkách byla úžasná, a systém třídních 



mini besídek se stal na delší dobu tradicí. Leden byl bohatý na sníh a led. Děti mohly lyžovat a 
sáňkovat, a díky polití a zamrznutí tenisových kurtů, i bruslit.  

Škola byla v únoru oceněna vedoucím odboru životního prostředí Úřadu města ČB „panáčkem 
Živáčkem“. Byla tak oceněna snaha školy i obce o hezké životní prostředí, a také za sběrové akce 
(hliník, papír).  

Zajímavou zkušeností žáků i pedagogů, byla v březnu práce při pátrání po jihočeských lidových 
písničkách. Společně jich našli přes 20, některé se naučili, ale hlavně k nim nakreslili ilustrace. A tak se 
„narodil“ Zpěvník lidových písní, který vydalo Pedagogické centrum v ČB. 

 Zcela úmyslně nechci popisovat všechny aktivity a akce školy každý rok, protože většina z nich se 
periodicky každý rok opakovala. Třeba burzy, plesy, práce na časopisu, návštěvy dopravního hřiště, 
MDD, a mnohé další. Květen například opanovala příprava besídek ke Dni matek.  

A znovu měli žáci možnost komunikovat s rodilým mluvčí, neboť školu navštívil, a s dětmi 
pobesedoval 36 letý Nick – John Brown.  

Teplý květen opět lákal školní družinu k aktivitám na kole. Tentokráte paní vychovatelky uspořádaly 
cyklistické odpoledne na školní zahradě, v podstatě se jednalo o jízdu zručnosti. A i v tomto školním 
roce tu byl „italský týden“, tedy pobyt žáků u moře.  A pak už v červnu zase čekaly žáky oblíbené 
školní výlety. Tentokráte třeba na hrad Rábí, kde měli možnost vidět i letové ukázky dravých ptáků. 
Žáci si také vyzkoušeli nocování ve stanech na školní zahradě. Vyrazili také, na návštěvu do Zahájí, 
kde místní škola slavila 111 let trvání. Žáci zde shlédli kulturní program a byli obdarováni drobnými 
dárečky. No a závěr školního roku se odehrával na nově upravené návsi Borku. Vystoupili zde žáci ZŠ, 
i děti z MŠ, s kulturním programem a opékaly se buřty, prostě báječný večer.  

A teď už letem světem J. Školní rok 1998/1999 jsme začali už s 95 žáky. A poprvé ve svých krátkých 
dějinách už naše škola „nebyla klasickou malotřídkou“. Poprvé jsme byli plně organizovaná škola, i 
když pouze s 1. stupněm ZŠ. Ale každá třída už byla zcela samostatná, se svou paní učitelkou, už 
žádné spojování ročníků. Sbor posílily paní učitelky Holáková, Zíchová a Pincová. Už jste přišli na to, 
jak se dnes jmenuje paní učitelka Pincová? Ano, je to paní učitelka Kaislerová.  

Škola byla v tomto školním roce připojena k internetu, a stala se tak otevřená i ve virtuální sféře. Paní 
ředitelka sepsala publikaci „Vánoční chystánky pro 1. stupeň ZŠ“. Škola se svými žáky také navštívila 
Národní divadlo v Praze. A hlavně? Poprvé se jelo na hory! Chata Mládí na Zadově se stala 
prozatímním domovem pro 25 žáků a 4 dospělé (paní učitelky a rodiče). Krásná tradice tak započala. 
A hned po návratu do školy opět začaly přípravy na divadelní vystoupení. „Toulky českou minulostí“ 
bylo úžasné pásmo, které žáci naší školy se svými učitelkami připravili a předvedli v březnu 
v kulturním sále obce. Dopoledne pro žáky z okolních škol, večer pak pro rodiče a prarodiče. Akce 
byla velmi povedená a psalo se o tom i v regionálním tisku.  

Jaro bylo ve znamení soutěží a akcí, které jsem Vám už popisoval v předchozích letech. Za zmínku 
stojí, že škola tentokráte odjela k moři nikoli do Itálie, ale do Španělska a do Chorvatska. Bylo nutno 
již žáky rozdělit do dvou skupin, už jsme holt byla „velká“ škola J. Velkým vyvrcholením školního 
roku byl i hromadný výlet na horu Říp. A po uspořádání Boreckých olympijských her se i školní rok 
1998/1999 stal v podstatě minulostí.  

Tuto kapitolu završíme školním rokem 1999/2000. Tedy školním rokem, který měl magickou podobu 
čísla 2000. Z pedagogického sboru odešly paní učitelka Kovalčíková, i paní učitelka Holáková. Místo 
nich nastoupily paní učitelky Krychová a Pokorná. Žáků nastoupilo toho září do školy 97. A pro 
pořádek, aby bylo na konci milénia jasné, kdo koho učil, zde předkládám. Třídní učitelkou 1. třídy byla 



paní ředitelka Maršíková, třídní učitelkou 2. třídy byla paní učitelka Zíchová, třídní učitelkou 3. třídy 
byla paní učitelka Pincová (dnes Kaislerová), třídní učitelkou 4. třídy byla paní učitelka Pokorná a 
třídní učitelkou páťáků byla paní učitelka Broukalová. Ve školní družině působily paní vychovatelky 
Veisová a Rothbauerová (tu dnes znáte z MŠ).   

Škola tento rok žila ve znamení internetu. Díky němu byla zapojena do některých projektů, které se 
týkaly třeba šachových partií, nebo možnosti dopisování si se žáky z různých koutů světa. Škola byla 
zapojena i do dnes známého projektu Socrates. Přibyly také počítače do školy a bylo možno otevřít 
počítačový kroužek. Školní rok plynul svým tempem, a kromě obvyklých, a zaběhlých aktivit, se 
samozřejmě objevily i některé nové a zajímavé akce. Byla tu beseda s policisty, návštěva výstavy 
dinosaurů nebo různé školní projekty. A vše se schylovalo k magickému přelomu tisíciletí. K tomuto 
roku také paní ředitelka Maršíková připravila jedno velké překvapení. Tím byl „Kalendář naší školy na 
rok 2000“. Byl tvořen listy, na kterých byly fotografie ze školních akcí. No a byly tady, poslední 
vánoční prázdniny tohoto tisíciletí.  

Do školy se žáci vrátili až s rokem 2000. A co je čekalo? Pravidelný plavecký výcvik a příslib blížícího se 
jara. A s tím i velká péče o dopravní výchovu, a to opět pod patronací PČR. I jaro bylo ve znamení 
komunikace přes internet s Evropou. Prostě už jsme byli „IN“ J.  

A byly tu Velikonoce, i další jarní svátky a tradice. Pálili jsme čarodějnice, byli v lampionovém 
průvodu. V květnu se škola vydala na první vodáckou výpravu ve své historii. Jednotlivé třídy nasedaly 
na lodě ve Zlaté Koruně, a všichni žáci se na to opravdu těšili, protože pro mnohé to byla jejich první 
vodácká zkušenost. Náročnou akci pomohl paní ředitelce zorganizovat pan Kojan. A to už se blížil 
závěr roku, kdy se slavil Den dětí, jelo se do Chorvatska, či do Tábora na „Husitské dny“. Poslední akcí 
byla již tradičně školní olympiáda.   

Co tedy říci závěrem druhé kapitoly této kroniky? Přiblížili jsme se k oslavám desátých narozenin. 
V životě člověka je to docela významné číslo. Jak tomu je v „životě“ školy? Co myslíte Vy? Škola se 
jasně zařadila do života obce a celého regionu. Byli jsme dostatečně známí, občas o nás psali noviny, 
díky internetu o nás věděli i za hranicemi. Škola prostě „dozrála“.  

Milí čtenáři, ve dvou kapitolách naší kroniky jste se seznámili skoro s deseti roky existence školy na 
Borku. Je to třetina z celkové doby její existence. Tak pevně věřím, že budete zvědavi i na druhou 
dekádu.  A protože nevím, kdy se vzhledem ke svým zdravotním komplikacím, a také situaci 
s koronavirem dostanu ke třetí kapitole, tak Vám zde předkládám více dobových fotek, abyste se 
mohli „nadýchnout“ tehdejší atmosféry, nebo se i na fotkách třeba poznat J. Jen se omlouvám, fotky 
jsou přefoceny z těch, co jsou v papírové kronice, což se trochu promítá do jejich kvality. Ale věřím, že 
i tak budou pro Vás zajímavé J.  

 



 
Žáci i učitelky ve školním roce 1996/1997 

 

 

 

Chystali jsme se na divadlo …… 

 

 

A hráli jsme divadlo ……. 



 

 

 

 

 

 

Pořádali jsme různé výstavy….. 

 

 

Pořádali jsme výpravy na kolech……ale i na lodích J…. 

 



 

Jezdili jsme po zajímavých místech, zde jsme na Řípu….. 

 

 

 

A každý rok jsme byli někde u moře J… 

 

 

A tradicí byly také školní olympiády…..  



 

Druháčci škoního roku 98/99 s paní ředitelkou 

 

 

A ze stejného školního roku jsou i páťáci paní učitelky Pincové, dnes již Kaislerové J 

 

 

A celá škola na přelomu století! 


