
Třetí kapitola (Začátek druhé dekády, právní subjektivita, stručná historie MŠ, a rozloučení s 1. paní 
ředitelkou – 2000 až 2004) 

V závěru druhé kapitoly jsme se přiblížili desátému výročí vzniku naší základní školy. Škola už měla 
pevné místo ve vzdělávacím systému regionu, a stala se plně organizovanou školou s prvním 
stupněm. Tedy přestali jsme být tzv. malotřídkou, neboť se již neslučovaly různé ročníky při výuce.  

Kapitola, která Vás čeká, se sice bude zabývat poměrně krátkým obdobím z hlediska času. V tomto 
časovém úseku se však odehrálo mnoho důležitých událostí. I proto je kapitola poněkud delší, a 
rozdělená do podkapitol.  

Začátek druhé dekády existence školy – nové tisíciletí  

První školní rok nového tisíciletí, tedy rok 2000/2001 jsme začali s 99 žáky v pěti ročnících (třídách), 
jediný žák nám chyběl k magické stovce. Pedagogický sbor tvořily v tomto roce třídní učitelky 
Maršíková, Broukalová, Zíchová, Kaislerová a Pokorná. Za školní družinu odpovídala paní 
vychovatelka Veisová. Školní stravovna – dnes jídelna – už byla v podobné sestavě jako dnes. Tedy 
s vedoucí paní Blankou Janovskou, a dvěma šikovnými kuchařkami, Janou Jirákovou a Zdeňkou 
Fenclovou.  

Na prahu nového tisíciletí škola nabízela velké množství kroužků. Většina z nich má na naší škole 
tradici dodnes, některé naopak zanikaly, jiné se otevíraly. V tomto školním roce byly otevřeny tyto 
kroužky: němčina, angličtina, flétna, varhany, tenis, výtvarka, tělocvik, sborový zpěv, náboženství, 
hasiči, počítače a přírodověda. Nabídka volnočasových aktivit žáků byla už tehdy rozsáhlá.  

Pro zkvalitnění výuky bylo důležité to, že obec umožnila škole využívat zrekonstruovaný kulturní sál 
jako tělocvičnu. A dodnes platí, že od pondělí do středy je zde čas vyhrazený pro aktivity školy i 
školky. Potřebovali bychom ještě malinko přistavět školu, aby i ŠD měla vlastní učebnu, a také by se 
nám moc hodila počítačová učebna, ale v roce 2000 to ještě nebylo aktuální. Obec měla za sebou 
jednu přístavbu a všichni jsme chápali, že to není nic jednoduchého. Nicméně péče obce o školu byla 
vždy velmi příkladná. Pan starosta (tehdy p. Fučík) se účastnil zahájení i zakončení školních roků, 
prvňáci vždy dostávali od obce dárečky, a obec vždy naslouchala potřebám školy. Velmi jsme si vždy 
pozornosti vedení obce cenili.  

Školní rok začal, pro prvňáčky jablíčkovou slavností, pro jiné třídy návštěvou železnice, a už se vršily 
jedna akce za druhou. Letitou tradicí byla naše účast na výlovu rybníka, což byla známka, že tu byl 
podzim. A také jsme byli na exkurzi v Temelíně. Prestižní akcí, ale spíše z hlediska dospělých, byla 
návštěva anglických a irských ředitelů škol. Tato akce souvisela s angažováním se paní ředitelky 
Maršíkové v tzv. Pedagogickém centru. Ředitelé viděli celou školu, výuku, pomůcky, diskutovali 
s panem starostou, i se zástupci města České Budějovice.  

Adventní období se již tradičně odvíjelo od zpívání učitelů a žáků školy u obecního vánočního 
stromečku na návsi. My jsme k tomuto období ještě přispěli výrobou betlémů a jejich výstavou pro 
veřejnost v prostorách školy. 

Zajímavou návštěvou po Vánocích byl pan Chaloupek, spisovatel a tvůrce večerníčků o medvíďatech. 
Děti si tuto besedu opravdu užily. Na jaře nás také zaujala práce s keramikou. Vyhlásili jsme týden 
keramiky. Byli na návštěvě v keramičce v Hrdějovicích. Tam nám také naše výrobky vypálili. Začala se 
nenápadně rodit tradice keramiky na naší škole.  

Novinkou mezi akcemi v závěru školního roku byla akce spojená s oslavou Mezinárodního dne dětí. 
Tou akcí bylo MISS a MISTER školy. Holky i kluky čekalo několik disciplín, které nebyly vůbec 



jednoduché. Například tanec, volná disciplína (nejčastěji zpěv nebo recitace), rozhovor 
s moderátorem a samozřejmě módní přehlídka. Všichni si to užili náramně. Snad jen pro pořádek, 
„Miss“ naší školy byla tehdy zvolena Linda Hetešová, mezi hochy zvítězil Tomáš Pancíř.  

V závěru roku tradičně proběhla školní olympiáda a také, po loňském nadšení, i vodácká výprava na 
raftech. Ale největší akcí byla oslava deseti let existence školy. Oslava byla rozvržena do dvou dnů. V 
pátek měly být soutěže a aktivity pro současné žáky školy a jejich rodiče. Ale vzhledem k počasí bylo 
vše přesunuto na pondělí. V sobotu byl otevřený den ve škole a setkání bývalých žáků i učitelů školy, 
doplněný promítáním fotek ze života školy. Rovněž se uskutečnila akademie žáků školy v kulturním 
sále školy a vysadila se pamětní lípa (hádejte kde?) J. Byl to hektický závěr velmi podařeného 
školního roku.  

A ten další školní rok 2001/2002 začal velmi netradičně. Zahájení nového školního roku se totiž v naší 
škole účastnil tehdejší ministr školství, pan Eduard Zeman. Pro děti to byl zážitek, mimo jiné i proto, 
že u toho byla televize, a natáčelo se. Pro naši současnost je ale spíše zajímavé složení učitelského 
sboruJ. Paní ředitelkou byla stále Jindra Maršíková, ale dovedete odhadnout, kdo nám ve sboru 
„vydržel“ až dodnes? Pevně věřím, že to pro čtenáře nebude příliš složitý úkol J.  

 

 
Zleva: Jana Řeháková (jak se jmenuje dnes?), Jana Brůžková (dnes Valhová), Jindra Maršíková, Jitka Svěchotová (jak se 
jmenuje dnes?), Jelena Hrdinová a Miroslava Mačkalová 

 

Školní rok byl opět plný tradičních i netradičních akcí. Celým rokem se linul projekt „Toulání časem“. 
Smyslem bylo naučit žáky chápat časovou osu a seznámit je se životem našich předků. Účastnili jsme 
se také celoevropského „balónkového dne“. A pak opět jak na běžícím pásu, divadlo v Praze, zahájení 
Adventu, bylo spousta sněhu, krásné Vánoce! Po vánočních prázdninách už tradičně žáci 1. a 2. třídy 
nastoupili na plavecký výcvik, ostatně jako každý rok. Škola i na jaře hodně využívala projektové 
formy výuky, pracovali jsme na projektu s tématem vaření, i na dalších zajímavých projektech. Byl to 
také školní rok, kdy MŠMT vyhlásilo projekt „Počítače do školy“, což pro nás znamenalo sedm nových 



počítačů s připojením na internet. Na jaře jsme také poprvé zkusili pozvat do školy babičky a dědečky. 
A zažili jsme tak první úžasné setkání seniorů a jejich vnoučat přímo ve výuce.  

Také nám ale do školy nastoupila Česká školní inspekce, což je vždy pro školu určitá nepříjemnost. 
Nicméně škola byla hodnocena výtečně, a všichni jsme si oddychli. Závěr školního roku byl tradičně 
ve znamení školních výletů a školní olympiády. 

Vstup školy do právní subjektivity – vznik ZŠ a MŠ Borek 

Do školního roku 2002/2003 jsme vstoupili se 76 žáky, šesti učitelkami a dvěma vychovatelkami. Co 
však bylo pro školu velmi důležitou změnou, byl přechod do právní subjektivity. Abyste tomu 
rozuměli, malinko to osvětlím. Na přelomu tisíciletí začala platit nová legislativa, a ta v podstatě 
umožnila (skoro bych řekl, nařídila J) školám do právní subjektivity přejít. Do té doby byly školy 
organizačními jednotkami školských úřadů měst. I ředitel byl tedy v podstatě jen prodloužená ruka 
úřadu, a neměl obvyklé pravomoci, jako zaměstnavatel. Tedy nemohl si vybírat pedagogy, ti mu byli 
úřadem přidělováni. A učitelé byli stále z hlediska razítka v občanském průkazu zaměstnanci 
školského úřadu, ne konkrétní školy. Ředitel nemohl rozhodovat o financích, měl pravomoci pouze 
z hlediska vzdělávacího a výchovného procesu. Díky právní subjektivitě byla velmi posílena 
autenticita škol, a také pravomoci ředitelů. Ale přineslo to s sebou i značné problémy, na bedra 
ředitelů škol padla starost o budovy, majetek, a další povinnosti.  

My na Borku jsme ale přechod do právní subjektivity s pomocí OÚ Borek zvládli skvěle, tedy hlavně 
paní ředitelka Maršíková. Součástí nového subjektu se stala i dosud samostatná mateřská škola. 
Začala se psát éra nového subjektu – Základní školy a Mateřské školy Borek, ve zkratce ZŠ a MŠ 
Borek. Naše mateřská škola v té době začala poskytovat služby pro německé zaměstnance firmy 
Bosch a jejich děti. Firma Bosch naopak školku finančně podporovala. Jinými slovy, otevřeli jsme 
třídu, do které mohli přihlašovat své děti rodiče, kteří byli německy mluvící cizinci, nebo třeba rodiny 
smíšených manželství apod. Nabídka byla otevřena i mimo zaměstnance firmy Bosch. Dnes již tuto 
službu neposkytujeme, časem zájem ze strany firmy i rodičů opadl.  

Žáci naší školy pokračovali i v tomto školním roce v projektu EU – Comenius Socrates. Spolupracovali 
jsme se školou ve Welsu, v Římě a Madridu. Žáci si dopisovali, posílali fotografie i dárečky. Ředitelé 
těchto škol nás také ve škole navštívili. Vzhledem k tomu, že ostatní aktivity a akce školy byly 
v podstatě obvyklé, jako v minulých letech, nebudu je tady pro tento školní rok dále vypisovat.  

Místo toho bych zde velmi rád ve stručnosti nastínil historii MŠ, protože jak bylo řečeno výše, 
mateřská škola tu existovala ještě dříve než naše základní škola, a v říjnu 2002 se stala součástí 
nového subjektu – tedy ZŠ a MŠ Borek.  

Stručná historie MŠ na Borku 

Takže jak to vlastně s mateřskou školou na Borku bylo? Zahájení provozu MŠ bylo spuštěno 3.9. 1978. 
Školka měla v začátku 3 pavilony – dvě třídy a hospodářský pavilon. Ve školním roce 1991-1992 má 
objekt stále výše uvedené pavilony, ale na pokyn OÚ Borek ukončily docházku do MŠ děti z jiných 
obcí. Od 1.9. 1991 tak sloužila MŠ pouze dětem z Borku, byla tedy jednotřídní. Prostory druhé třídy 
byly využity pro učebnu 1. třídy nově vzniklé základní školy. Hospodářský pavilon zůstal beze změn. 
Na přelomu července a srpna 1993 byla dokončena první přístavba, na místě bývalého bazénku 
školky byl přistavěn čtvrtý přízemní pavilon. Od 1.9. 1993 tak měla naše mateřská škola jednu třídu 
s celodenním provozem a jednu s polodenním provozem. Třída byla odpoledne využívána školní 
družinou, což se ale v září 1994 ukázalo z hlediska hygienických předpisů jako nevyhovující pro 
současný provoz MŠ. Ve školním roce 1994-1995 byla tedy MŠ pouze jednotřídní, nicméně s výjimkou 



pro počet dětí nad kapacitu, než se dostaví nová učebna. To se uskutečnilo v období červen až 
listopad 1995. Byla přistavěna nástavba nad 1. třídou MŠ, vznikla současná hala školy a byla 
přistavena jídelna. V době přístavby fungovala MŠ v pavilonu ZŠ z roku 1993. Od září 1995 už 
fungovala MŠ opět se dvěma třídami, jedna měla celodenní a jedna polodenní provoz. Od listopadu 
1995 byl provoz MŠ v původních prostorách z r. 1978. Od září 1996 byly naplněny obě třídy MŠ.  

Vzhledem k rozvoji obce Borek bylo jasné, že bude nutné se pustit do další přístavby, už třetí, v létě 
2003. Od září 2003 tak měla naše MŠ už provoz se třemi třídami. Přičemž dvě třídy byly s celodenním 
provozem a jedna byla s provozem polodenním, a byla určena právě i pro děti z německy mluvících 
rodin. Od školního roku 2009-2010 už byly všechny tři třídy s provozem celodenním.  

V tuto chvíli tedy už zbývá k problematice MŠ jediné, představit Vám všechny paní ředitelky mateřské 
školy tak, jak postupně v naší MŠ působily. U zrodu MŠ na Borku ve školním roce 1978/1979 byla paní 
ředitelka Ludmila Kasandová. Pro školní rok 1980/1981 ji ve funkci vystřídala paní Anna Broumová. 
Nicméně paní ředitelka Kasandová se k vedení MŠ vrátila ve školním roce 1981/1982, a působila tam 
další tři roky. Ve školním roce 1984/1985 se do funkce ředitelky MŠ dostala paní ředitelka Miluše 
Veselá. Ta vedla naši mateřskou školu poměrně dlouho, a zažila s ní také změnu režimu v listopadu 
1989. Ve školním roce 1992/1993 ji ve funkci vystřídala na dva školní roky paní Oldřiška Ribolová. 
Další poměrně dlouhé období ve funkci ředitelky MŠ zažila i naše současná kolegyně, Lenka 
Urbanová. Ta se vedení MŠ ujala ve školním roce 1994/1995. A poslední paní ředitelkou MŠ, než 
došlo ke sloučení do právního subjektu se základní školou, se stala od školního roku 2001/2002 paní 
Magdalena Blahová. Od října 2002 byla už podle platné legislativy jedna ředitelka pro celý právní 
subjekt ZŠ a MŠ Borek, tehdy paní Jindřiška Maršíková.  

Loučení s paní ředitelkou 

Tuto kapitolu uzavřeme školním rokem 2003/2004. Byl v mnohém „jiný“, především personálně, 
prostě lidsky. Učitelský sbor posílila nová kolegyně, paní učitelka Eva Černá. I ona však později odešla 
na naši „spřátelenou“ ZŠ Kubatova. Paní učitelka Řeháková se vdala, a Vy už ji znáte pod současným, 
skoro indiánským, jménem Šonková. Škola si také poprvé vyzkoušela práci se školní asistentkou. Tou 
se stala paní učitelka Chrástková. Bohužel nás ale v tomto školním roce „opustila“ naše milá paní 
vychovatelka Ivana Veisová. Boj se zákeřnou nemocí „prohrála“. L Bylo jí 51 let, a moc nám všem 
chyběla. 

Naše škola prošla ještě jednou velkou personální změnou. Na konci tohoto školního roku se s námi 
loučila naše paní ředitelka Jindřiška Maršíková, která odcházela do důchodu. Chápali jsme, že 
neodchází úplně, a že se s ní budeme setkávat i nadále, třeba při suplování, ale přece jen…. Byla u 
založení školy, a úspěšně ji vedla bezmála 13 let, což je opravdu obdivuhodné. Byla to prostě 
významná chvíle. Paní ředitelka už na počátku školního roku obdržela ocenění od Krajského úřadu 
Jihočeského kraje za obětavou a příkladnou práci s dětmi ve škole a velmi úspěšnou realizaci a 
vzorové vedení jednotlivých projektů školáků. Ocenění bylo uděleno v rámci krajské soutěže „Vesnice 
roku 2003“ v „Programu obnovy venkova“.   

No a co nového prožívali žáci? Letem… světem J. V září byli osloveni páťáci magistrátem města Č. 
Budějovice, a dva byli zvoleni do „dětského zastupitelstva“ v Č. Budějovicích. V říjnu jsme 
„adoptovali“ krajtu královskou v ZOO Ohrada. V listopadu jsme vyjeli do Rakouska za našimi přáteli 
z partnerské školy v Arbesbachu. Prosinec byl ve znamení adventních příprav a očekávání Vánoc. Po 
novém roce jsme bruslili na školním kurzu i lyžovali na Zadově. Jaro bylo, jako obvykle, nejen ve 
znamení Velikonoc, ale i dalších jarních tradic. No a květen, a červen? To probíhaly výlety tříd, 
přípravy a odjezd k moři do Itálie, také návštěva partnerské školy z Arbesbachu, a nakonec tradiční 
školní olympiáda.  



Milí čtenáři, tato kapitola naší kroniky Vás seznámila se vstupem naší školy do druhé dekády své 
existence. Dozvěděli jste se, co pro školu znamenal přechod do právní subjektivity. Nastínili jsme Vám 
stručnou historii naší mateřské školy. A prožili jste s námi, i když jen virtuálně, rozloučení s naší první 
paní ředitelkou. Těšte se tedy už na čtvrtou kapitolu, kde se dozvíte, kdo se ujal řízení školy na Borku, 
a jak to s naší školou bylo dál J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lyžovali jsme na Zadově…. 

 
Tolik bývalo na Borku sněhu J        Opět jsme hodně cestovali….. 

 

 



 

Sbor v posledním školním roce paní ředitelky Maršíkové (2003/2004) 

 

 

Úžasná první paní ředitelka J 


