
Čtvrtá kapitola (Nový pan ředitel, počátky ŠVP a zrod fotbalové tradice  – 2004 až 2007) 

Závěr třetí kapitoly se nesl ve znamení loučení se s první paní ředitelkou. A já jsem Vám slíbil, že se 
dozvíte, kdo se vedení školy ujal po paní Maršíkové.  Nejdříve Vám ale osvětlím, jak to vlastně s pozicí 
ředitele školy je.  

Do funkce ředitele školy je člověk jmenován zřizovatelem, po úspěšném absolvování výběrového 
řízení. Takže nyní „česky“ J. Již na jaře školního roku 2003/2004 tedy náš zřizovatel, Obec Borek, 
vzhledem k zamýšlenému odchodu paní ředitelky do důchodu, vyhlásil výběrové řízení na pozici 
ředitele ZŠ a MŠ Borek. Uchazeč o tuto pozici musí u výběrového řízení prokázat kvalifikační, 
odborné, profesní i organizační schopnosti k této funkci. Připravuje si strategii školy, odpovídá na 
otázky z právních a ekonomických oblastí školství. Komise, která ho vybírá, je tvořena panem 
starostou, zaměstnanci krajského úřadu, Českou školní inspekcí a zástupci školy. Možná pro Vás bude 
překvapením, že ředitel není jmenován na dobu neurčitou, ale má jasně dané funkční období. To trvá 
šest let, a může se opakovat, ale za určitých okolností může být i zkráceno. Další zajímavostí je, že 
konečné slovo při výběru má vždy zřizovatel (v našem případě pan starosta), a komisí jsou mu pouze 
doporučeni ti uchazeči, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením. Tedy nemusí to být nutně ten, kdo 
byl komisí určen v žebříčku na prvním místě. A ještě možná pro Vás jedna zajímavost J. Na jaře 2004 
jsem se tohoto výběrového řízení účastnil i já (současný ředitel školy), a byl jsem komisí určen na 
druhé místo. Jako první byl vybrán pan Mgr. Jiří Zibura, a pan starosta Fučík ho jmenoval novým 
ředitelem školy. Nikdy by mě bývalo nenapadlo, že se za pár let tím ředitelem školy na Borku stanu, 
neb jsem si říkal, že už „do toho“ spíš nikdy nepůjdu J.  

A teď už je tedy nutné představit nového pana ředitele. Ten se v srpnu 2004 ujal vedení školy. Pan 
Mgr. Jiří Zibura byl velmi zkušený učitel, a dokonce již měl ředitelskou zkušenost ze ZŠ Nedabyle. 
V předchozích letech tam vedl místní malotřídní školu. V prvním roce svého působení na naší škole se 
současně stal třídním učitelem druhé třídy.  

Tady se zastavím, a ještě dovysvětlím jednu záležitost. Každý pedagog (učitel, vychovatel) má 
zákonem jasně stanovenou přímou vyučovací povinnost. Pro pedagoga platí stejný Zákoník práce, a 
tedy pracovní doba, jako pro každého zaměstnance. Jen se tato doba rozděluje na přímou 
pedagogickou práci, a nepřímou. Přímá ped. práce, to je vlastní výuka, a je jasně stanovena dle typu 
školy. Do té nepřímé práce se počítá čas, který pedagog tráví přípravou výuky, opravou žákovských 
prací, organizačními záležitostmi, evidencí žáků, komunikací s rodiči a úřady, apod. No a u ředitele 
školy je tomu podobně. Dalo by se obecně říci, že čím je škola větší (tedy čím má škola více tříd, 
oddělení, žáků a pedagogů), tím menší je ta přímá vyučovací povinnost ředitele, a naopak tím více má 
ředitel prostor pro ty úřední záležitosti. Ty jsou bohužel rok od roku stále košatější. V době, o které 
píši, byla naše škola stále ještě vnímána jako relativně malá, a ředitel školy tak mohl dokonce ještě 
zastávat funkci třídního učitele. Ale neučil v té třídě vše, a měl tam další paní učitelku k ruce. V tomto 
školním roce (2004/2005) byla tou kolegyní nového pana ředitele ve druhé třídě paní učitelka 
Miroslava Mačkalová.  

Takže pro úplnost, do nového školního roku jsme vstoupili pod vedením pana ředitele Zibury s 84 
žáky ve všech pěti ročnících. Třídní učitelkou první třídy se stala p. učitelka Eva Černá, třídním 
učitelem druhé třídy byl tedy pan ředitel a třídní učitelkou třetího ročníku byla Jana Šonková. Čtvrtou 
třídu vedla paní učitelka Jana Brůžková (dnes Valhová) a pátý ročník Jitka Svěchotová (dnes 
Vaňurová). Ve školní družině měla hlavní slovo paní Monika Rothbauerová (dnes ji znáte z MŠ).  

Bohužel září bylo poznamenáno hrůznou událostí v dalekém ruském Beslanu. Prvního září 2004 se 
místní školy zmocnili teroristé. Škola byla osvobozena až 3. září po krvavé přestřelce mezi teroristy a 
ruskými bezpečnostními silami, které vzaly školu útokem. Podle oficiálních údajů při tomto incidentu 



zemřelo 334 civilistů, z toho 186 dětí, a stovky dalších jich byly zraněny. Všichni teroristé byli zabiti až 
na jednoho, který byl zatčen a následně odsouzen na doživotí. My jsme při společném shromáždění 
uctili památku obětí tohoto zrůdného teroristického útoku. Tato událost nás podnítila k rozhodnutí 
adopce dítěte na dálku. Chtěli jsme tak alespoň na dálku jednomu dítěti pomoci mít možnost ke 
vzdělání, a vůbec k lepšímu životu. Využili jsme finanční zdroje našetřené ze sběru různých surovin, i 
další ušetřené peníze.  

 

A pak už se školní rok 2004/2005 rozběhl na plné obrátky. Probíhalo focení, různé projekty a také 
jsme sbírali žaludy a kaštany pro zvířátka v lese. Páťáci nás třeba ve svém projektu seznámili 
s Halloweenem, svátkem slaveným hlavně v USA. Také jsme se ale toulali okolím Blanského lesa a 
plnili zajímavé úkoly. A pro nejmenší děti (MŠ + prvňáci) byl určen „Svatomartinský“ lampionový 
průvod. Zrodila se další tradice, kterou dodržujeme až do současné doby.  

Další tradicí, kterou ctíme až do současnosti, jsou předvánoční zvyky. Tedy i v tomto školním roce nás 
navštívil Mikuláš, anděl a čert. I v tomto školním roce se na obci za naší aktivní účasti rozsvěcel 
vánoční strom. I tento školní rok se ve třídách konaly vánoční besídky. Zajímavým pro nás byl i průvod 
Lucií, patronek světla, kterého jsme se účastnili. Legrační bylo, že hlavní „Lucií“ byl nový pan ředitel 
J. A byly tu Vánoce. Začátkem ledna jsme se zapojili do „Tříkrálové“ sbírky v krajském městě, kterou 
organizovala Diecézní charita Č. Budějovice. A pak už jsme vyrazili na tradiční pobyt na horách, 
tentokráte do Nových Hutí. Od té doby už jsme jezdili jen tam, tak se nám tam zalíbilo J. No a na 
konci tohoto, na události „bohatého“ měsíce, tu byla aktivita „Školka a škola naruby“.  Od té doby se i 
tato akce stala tradicí. Předškoláci si tak pravidelně vyzkoušejí na jeden den usednout do školních 
lavic. A naopak žáci první třídy si zavzpomínají na školku.  

Věc, o které jsme se ještě nezmiňovali, jsou zápisy žáků k povinné školní docházce. Ty v těchto letech 
probíhaly vždy na přelomu ledna a února. A tak tomu bylo i ve školním roce 2004/2005. A i nás čekal 
již tradiční zápis nových žáčků, a to se zapojením již zkušených čtvrťáků a páťáků. Pan ředitel rozšířil 
zápis do podoby pohádkového příběhu. Budoucí školáčci byli provázeni pohádkovými postavami, 
vílami a skřítky. A po absolvování několika pohádkových světniček byli těmito kouzelnými bytostmi 
odměněni drobnými dárečky. Během zápisu samozřejmě děti plnily různé úkoly, aby i paní učitelky 



viděly, jak šikovné budoucí prvňáky budeme mít. Podoba zápisu se udržela až do současné doby, i 
když v poněkud efektivnějším režimu, a také ve zcela jiném termínu. Ale o tom až někdy jindy.  

Jaro bylo ve znamení každoročního doplňování školní knihovny. Opět to bylo formou celoškolní akce 
„Pomoz své knihovně“. Účastnili jsme se také matematické soutěže Klokan 2005, což činíme také až 
do současné doby. V dubnu se naše škola také pokusila pomoci Srí Lance, penězi i věcnou pomocí. Ta 
byla v prosinci 2004 zasažena vlnou tsunami. Nám o tom přijel vyprávět pan Kojan, který do 
postižené země uspořádal expedici, a předal tam vybranou pomoc i za naši školu.  

Další velkou událostí jara, a do budoucna tradicí, se stalo pořádání premiérového „Boreckého 
hlásku“. Tato soutěž pěveckých talentů byla, a je, určena menším školám regionu. Jako cenu si každý 
zpěváček z řad žáků odnáší vždy i zpěváčka keramického. Během let jsme pak upustili od podoby 
soutěže, a přiklonili se spíše k formě přehlídky, neboť umělecká vystoupení se opravdu nedají 
objektivně hodnotit. Přesto i nyní předáváme těm, kteří porotu zaujmou, zvláštní ocenění. Do poroty 
tohoto pěveckého klání usedali pravidelně velmi zajímaví hosté, a to většinou pod vedením pana 
starosty Fučíka (později Nováka).  

Když už jsem u této naší tradiční „akce i pro jiné školy“, rád bych Vám nastínil, jak malé, a nám 
podobné školy, spolu komunikují a spolupracují. Hlavní myšlenkou zde je, že malé školy nemohou na 
některých tradičních soutěžích konkurovat těm velkým městským školám. A proto se už dlouho 
pravidelně scházejí ředitelé a ředitelky menších škol, a připravují podobné soutěže. Žáci pak se svými 
učiteli navštěvují jiné školy a reprezentují tu svou. Kromě naší pěvecké přehlídky, pořádají další malé 
školy v regionu tyto soutěže: Hrdějovický Vavřínek (recitace), Mlýnek v Mladém (ČJ), Vrátecký Piccaso 
(VV), Jílovický pidi maraton (přespolní běh), Olešnický lístek (přírodověda), Nedabylské kukátko 
(divadlo) a i některé další.  

Zajímavostí jara 2005 na naší škole bylo také zahájení prací na keramických kachlích, které se staly 
součástí loga naší školy – tedy sluníčka. Tato velmi povedená a velká keramická práce zdobí naši 
chodbu. Považujeme ji za čestný prostor, a pořádáme u ní setkání žáků a učitelů, fotíme zde úspěšné 
žáky apod. 

Konec školního roku se blížil. Škola v přírodě pro 1. a 2. třídu (tzv. Expedice BOBR), rafty pro páťáky, 
nocování na školní zahradě pro třeťáky, školní „sranda olympiáda“….. a mnoho dalšího, to byly akce 
v závěru školního roku pod vedením nového pana ředitele, pana Zibury. A byly tu zase očekávané 
„velké“ prázdniny.  

Ten další školní rok, 2005/2006, jsme již tradičně zahajovali na „náměstíčku“ školy nejen s panem 
starostou Fučíkem, ale i s tehdejší předsedkyní školské rady, paní Buškovou. Po milých projevech 
jsme mohli přivítat další prvňáčky, a vše se rozběhlo opět nanovo. Měli jsme 82 žáků, a v podstatě 
ustálený pedagogický sbor. Jen pro zajímavost, paní učitelka Mačkalová převzala třídnické povinnosti 
po panu řediteli, který se naopak ve třetí třídě podílel na výuce ČJ. Jinými slovy, v podstatě si vyměnili 
role z předchozího školního roku.   

A protože už jste si při čtení naší kroniky všimli, že se některé akce a tradice opakují, tak se budu dále 
snažit vždy najít to, co bylo v příslušném školním roce nové.  Začátek školního roku byl ve znamení 
návštěvy naší partnerské školy v Arbesbachu. V předchozím roce se setkání neuskutečnilo, protože 
v Arbesbachu probíhaly nějaké rekonstrukce. Proto se cesta do Arbesbachu odsunula na podzim 
2005. Samotná návštěva se nám velmi líbila. Byli jsme mile uvítáni zpěvem, a pak si mohli 
prohlédnout celou školu. Po obědě jsme vystoupali na zříceninu hradu nad městečkem. Z něho zbyla 
jen věž zvaná Stolička. Byl odtud moc pěkný výhled po okolí Arbesbachu. Další odpolední program se 



nesl ve znamení Halloweenu, a zakončili jsme ho večerní vycházkou. Na té nás potkávali různé 
nadpřirozené bytosti a duchové. K domovu jsme vyrazili až druhý den ráno.  

Podzim roku 2005 pro nás také znamenal začátek přípravy našich nových školních osnov. Takzvaných 
školních vzdělávacích programů (ŠVP). Podle nové legislativy, si školy musely tyto programy připravit 
k září 2007. Tedy čekal nás běh na dlouhou trať. Do té doby totiž byly osnovy vydávány centrálně, a 
školy je „jen“ plnily. Nyní dostaly školy šanci si osnovy vytvářet tak, aby se v nich mohly lépe 
profilovat a využívat své možnosti.  

Další změnou v chodu a režimu školy, byly nové časy začátků výuky. Byly v podstatě prodlouženy 
přestávky tak, aby se žáci s učiteli mohli snáze přesunovat na hodiny tělesné výchovy.  

A také započaly debaty o další přístavbě naší ZŠ a MŠ Borek. Na jednání, které se uskutečnilo 23.11. 
2005, se všem zúčastněným (Školská rada, vedení školy) nejvíce líbil pečlivě připravený návrh řešení 
přístavby od pana ředitele Zibury. O jeho potvrzení muselo rozhodnou vedení obce Borek. Díky všem 
těmto změnám čas plynul jako voda, a opět jsme tu měli Vánoce, a s nimi obvyklé akce a zvyky.  

Po Vánocích se s námi na nějakou dobu „rozloučila“ paní učitelka Šonková, a odešla na mateřskou 
dovolenou. Její třídu převzala paní učitelka Jolana Svobodová. Opět jsme trávili zimní pobyt na 
Nových Hutích, i když tentokráte se měly možná jmenovat „Mlhavé Hutě“. Mlhy jsme si totiž užili 
opravdu až až, je to poznat i z obrázku. A celkově byla zima dlouhá, a ne a ne ukončit svou vládu.  

 

Jaro jsme zahájili s panem starostou Fučíkem při besedě se staršími žáky školy. Dále jsme pracovali na 
ekologickém projektu „Vymysli, jak zlepšit svět!“. Pořádali jsme také „Den otevřených dveří“ pro 
rodiče, prarodiče, i děti z okolních obcí. A pan ředitel nacvičil se svou třídou zajímavé divadelní 
představení „Nespokojená Berta“, se kterým získali ocenění na divadelním festivalu v Bechyni.  

Přelom jara a léta čekal naši školu, jak říkal pan ředitel, „pedagogický svátek“. Jinak řečeno, přijela 
Česká školní inspekce. Pro chod školy to vždy znamená jistou komplikaci. Nicméně paní inspektorka 
Neumanová byla s úrovní práce školy spokojená. 



V červnu jsme ale měli na škole opravdový malý svátek - sportovní. Navštívil nás hokejový hráč z NHL, 
místní rodák, pan Josef Melichar. Jeho vyprávění o sportovní kariéře, i o pobytu v cizině, a hokeji, 
bylo velmi poutavé. A pak už se blížily letní prázdniny. 

Školní rok 2006/2007 začal v pondělí 4.9. 2006. Ze sboru nám na mateřskou dovolenou odešla paní 
učitelka Mačkalová. Museli jsme tak hledat novou posilu, kterou se stala paní učitelka Kateřina 
Kostečková.  

Nejočekávanější úvodní školní akcí byla akce „Ahoj“. Jednalo se o společnou vodáckou výpravu na 
raftech s našimi přáteli z Arbesbachu. Jelo se po Vltavě ze Zlaté Koruny až do Boršova, včetně 
přenocování v tělocvičně. A pak už školní rok „frčel“ jako každý rok. Poměrně velkou tradici měla na 
naší škole různá společná tvoření žáků s rodiči. I v tomto školním roce jsme pořádali tvoření 
s textiliemi i keramické tvoření. Většinou je organizovaly maminky, paní Kolouchová a Bušková, a paní 
učitelka Šonková. A podzim vrcholil vystoupením žáků školy na rozsvěcení vánočního stromku. Při 
této tradiční akci ještě škola pořádala, a i v současnosti pořádá, jarmark s keramickými a dalšími 
výrobky.  

Zajímavostí byla opět cesta našich učitelek (Brůžková – dnes Valhová, Svěchotová – dnes Vaňurová) 
v prosinci do Irska. Cestovaly v rámci projektu Sokrates (Mýty, legendy a pohádky – dobrodružná 
cesta fantasie Evropou). O projektu jsem se již dříve zmiňoval, a paní učitelky nás reprezentovaly 
velmi důstojně. Po svém návratu nám vyprávěly, co vše tam zažily.  

Těsně před Vánocemi nám udělali radost kluci ze 4. a 5. třídy, kteří přivezli nečekané 1. místo 
z fotbalového turnaje na Hluboké nad Vltavou. A po Vánocích jsme opět „mazali“ na lyže. Bohužel 
tentokráte bylo sněhu málo, takže lyže měly dovolenou, a řádili jsme hlavně na bobech. A také jsme 
putovali za Emilem J. To byl los (myšleno zvíře), a jmenovala se tak naše celotýdenní hra.  

A po lyžích už tu bylo jaro v plném proudu. Začaly soutěže malých škol, o kterých jsem Vám již psal, a 
my jsme se snažili obsadit všechny. Takže jsme recitovali, zpívali, malovali, soutěžili v ČJ, prostě byl to 
šrumec.  

A také další naše paní učitelky nás reprezentovaly na zahraničním výjezdu. Opět to bylo v rámci 
projektu o mýtech a legendách jednotlivých zemí, a tentokráte vycestovaly do sousedního Rakouska 
paní učitelky Brůžková a Kostečková. A v závěru roku ještě vycestoval i pan ředitel Zibura a paní 
učitelka Kostečková v rámci dalšího projektu na Slovensko. A na jaře se nám také z mateřské 
dovolené vrátila paní učitelka Kaislerová.  

Jinak naše škola občas vyjela (i když ne vždy všechny třídy) na školu v přírodě, a tento rok jsme jeden 
jarní týden trávili na stejném místě, kam jezdíme na lyže, tedy v Nových Hutích. A pak nás ještě čekala 
návštěva našich přátel v Arbesbachu, a dalo by se říci, že školní rok je u konce.  

Než ale školní rok uzavřeme, musím zmínit ještě jednu velmi zajímavou, a dnes již tradiční sportovní 
akci. Dne 4. 6. 2007 jsme uspořádali, spolu s OÚ Borek, 1. ročník fotbalového turnaje malých škol „O 
pohár starosty obce Borek“. Tím jsme se v rámci „malých škol“ v regionu stali jedinou školou, která 
organizuje pro ostatní školy dokonce dvě soutěže (zpěv a fotbal). A začala tradice fotbalová, spojená i 
s řevnivostí v rámci derby s Hrdějovicemi či Hosínem. Prvního ročníku se účastnilo 6 škol, z regionu, a 
dva týmy naší školy. Vyhrát se nám nepodařilo, ale získali jsme bronzové a bramborové medaile, tedy 
3. a 4. místo. U zrodu akce stál také starosta obce, pan Václav Fučík a trenéři z fotbalového oddílu. 
Dnes je tento turnaj považován malými školami za velmi prestižní, a kluci (ale i holky) se na toto 
sportovní klání vždy velmi těší.  



 

Ve čtvrté kapitole jste se tedy seznámili s novým panem ředitelem, který byl autorem zrodu mnoha 
nových školních aktivit. Byl také iniciátorem prozatím poslední školní přístavby. A za to mu jistě patří 
velký dík. Pro školu to znamenalo možnost mít již stále plně organizovaný první stupeň. Tedy pět tříd, 
s každou samostatně ve vlastní kmenové učebně. Dále byl u zrodu tvorby prvního školního 
vzdělávacího programu, který si škola pod jeho vedením chystala k zahájení školního roku 2007/2008. 
A zde je třeba lehce odbočit a říci, že na sklonku tohoto školního roku jsem opět zkřížil své cesty se 
sborem školy na Borku. Jako tehdy certifikovaný lektor tvorby školních vzdělávacích programů, a 
fakultní didaktik, jsem vedl jedno z mnoha školení, která se k této problematice pořádala na školách 
po celé zemi. Zkrátka, cesty Páně … jsou nevyzpytatelné …! Ale o tom všem až příště.  


