
Pátá kapitola (ŠVP vstupuje do života, máme školní hymnu, nová přístavba, a jak se loučíme s 
páťáky – 2007 až 2010) 

Ve čtvrté kapitole naší kroniky jste virtuálně „prožili“ první roky pod vedením pana ředitele Zibury.  
Pan ředitel byl velmi agilní člověk, který vnesl do života školy mnoho zajímavých impulzů.  

 

A s novým školním rokem 2007/2008 vstoupil do života naší školy i ŠVP. Tato zkratka znamená „školní 
vzdělávací program“. Ten náš se jmenuje „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola 
plná slunce“. Naše škola si ho vytvořila v předchozích dvou letech, ale vyučovat podle něho začala 
právě až v září 2007. Jen pro zajímavost, tušíte, v čem byla změna oproti předchozímu systému? Něco 
málo jsem naznačil už v závěru čtvrté kapitoly. Nyní se pokusím věc stručně vysvětlit.  

V českém školském systému existoval až do roku 2007 princip, že zde byly státem schvalované (a 
většinou i vydávané) jednotné školní osnovy. V těch byl jasně vymezen obsah vzdělávání, leckdy 
rozpracovaný pro každý předmět a ročník. Tento obsah byl závazný, a škola se jím musela řídit. Tedy 
jinými slovy, všude se učilo, ve stejnou dobu, v podstatě to samé. Mělo to i jisté výhody, třeba při 
přestupu žáků na jinou školu. Na druhou stranu nebylo možno školy profilovat, přihlížet k určitým 
zvláštnostem – třeba regionálním, sociálním, a jiným. Od roku 2000, i třeba s tlakem na vstup do EU, 
byla snaha nasměrovat české školství modernějším směrem. Dát šanci školám, ředitelům a učitelům, 
prostě pedagogickým sborům, vytvořit si své „vlastní“ osnovy. Tento proces ale neznamenal úplnou 
svobodu při stanovování obsahu, metod a forem výuky. Státem byly stanoveny jasné „rámce“, a to 
v podobě tzv. Rámcových vzdělávacích programů (RVP), v našem případě RVP pro základní 
vzdělávání. Tedy každá škola si začala tvořit své ŠVP podle státem daných RVP. Smyslem bylo posílit 
iniciativu škol, reformovat školy jakoby zespoda, naučit pedagogy přemýšlet o tom co učit, proč to 
učit, a jak to učit. Nápad to byl jistě dobrý, ale jeho metodická i finanční podpora ze strany státu 
poněkud kulhala, a kulhá dodnes. Ale myslím, že v případě „šikovných“ škol to byl posun vpřed, a i u 
nás jsme to tak vnímali. Prostě jsme se museli zamyslet nad tím, co učíme, a jak to učíme. Výsledkem 
byl školní vzdělávací program, který byl ušit na míru našich žáků, učitelů a požadavků zřizovatele.  
V budoucnu byl tento ŠVP několikrát aktualizován a doplňován, a to buď na základě státem daných 
úprav, nebo na základě reflexe pedagogického sboru. Ale to už předbíhám J. V září 2007 jsme byli 



teprve na začátku cesty. V tomto školním roce se podle tohoto programu začali vzdělávat žáci 
prvního ročníku.  

Školní rok 2007/2008 se ale jinak rozjel v obvyklých „kolejích“ podzimních akcí. Jelo se na vodu 
s přáteli z Arbesbachu, byly tu ukázky dravců, a také jsme hostili přátele z programu Comenius. 
Hostům jsme představili nejen blízké Č. Budějovice, ale vzali je i na Hlubokou, do Č. Krumlova a na 
další zajímavá místa našeho regionu. Akce střídala akci, a zase tu byly Vánoce, a besídky, prostě jako 
každý jiný školní rok J.  

 

V lednu jsme se už všichni těšili na tradiční pobyt na horách. Opět jsme jeli do Nových Hutí, a počasí, i 
sněhové podmínky byly vynikající. K tomu bezva ubytování, strava a fajn program každý večer, 
prostě, kdo byl někdy s naší školou na horách, tak to dobře zná J.  

No a po návratu tu byly zápisy do 1. třídy, obvyklý Den naruby, a už pravidelně píšeme také časopis. 
Jestli si vzpomenete, jak se jmenuje? Ano, Inkoust, a vydáváme ho stále J. A tentokráte jsme v něm 
seznámili čtenáře s Cassiopeiou, kam moc rádi chodíme dosud. Cassiopeia je centrum ekologické a 
globální výchovy, a naše spolupráce s touto organizací má velkou tradici. Možná i proto, že paní 
učitelky naší školy kladly, a stále kladou, na ekologii ve výchově velký důraz. A v únoru už se rozbíhaly 
soutěže malých škol a také matematický Klokánek.  

 

  
 

Po Velikonocích proběhl na škole další ročník Boreckého hlásku, a také Den seniorů, který se během 
let stal velmi příjemnou událostí v životě školy i babiček a dědečků našich žáků. Na přelomu dubna a 
května odjížděly některé třídy na několikadenní pobyty do přírody. A školní rok se nachyloval ke 



svému závěru.  Zajímavou akcí byl Borek Dance 2008. Jednalo se o taneční soutěž, a bylo se nač 
koukat. Tancem „žila“ hlavně děvčata páté třídy. V červnu jsme se účastnili divadelního festivalu 
„Nedabylské kukátko“, a byl to zajímavý zážitek. Naše představení „Nezbedné pohádky“ bylo na 
tomto školním divadelním festivalu příznivě oceněno.  Proběhl také 2. ročník fotbalového turnaje „O 
pohár starosty obce Borek“. Zde jsme vybojovali prvenství! A mohlo se v klidu na prázdniny J. 

Školní rok 2008/2009 jsme zahájili tradičně, ale s novou školní hymnou. Jistě si ji i Vy vybavíte J. A 
jak vypadal náš pedagogický sbor? Do 1. třídy nastoupila paní učitelka Šonková, která se vrátila 
z mateřské dovolené.  Druhou třídu měla na starost paní učitelka Kaislerová a třetí třídu vedla paní 
učitelka Svobodová. Ve 4. třídě byla třídní učitelkou Jitka Svěchotová (dnes Vaňurová) a 5. třídu vedla 
paní učitelka Brůžková (dnes Valhová). V té době jsme stále měli pouze dvě oddělení školní družiny, 
kde pracovaly Monika Rothbauerová a Gábina Kačírková. Čekal nás organizačně náročný školní rok, 
neboť započala další fáze přístavby naší školy.  

 

To znamenalo dočasné přestěhování 4. třídy do prostor pečovatelského domu. Nicméně ani tato 
komplikace neznamenala žádná omezení při organizaci všech obvyklých školních aktivitách. Z tohoto 
školního roku jsem vybral jen opravdu ty nejdůležitější J. Zase jsme vyjeli za našimi přáteli do 
Arbesbachu, a opět tam i nocovali. Účastnili jsme se mnoha akcí s Cassiopeiou, jak jsem již psal dříve, 
ekologie je pro nás velmi důležitá J. Opět jsme pořádali také keramické odpoledne, pomáhali při 
vítání občánků a vystupovali při rozsvěcování vánočního stromku obce. Vyvrcholením tohoto období 
byla ale zcela jistě Vánoční akademie, kde jsme předvedli živý Betlémský příběh. Dle ohlasů rodičů a 
prarodičů to bylo prý moc hezké! Po Vánocích jsme jeli opět prožít úžasná, nejen lyžařská, 
dobrodružství na Nové Hutě. Také jsme ve škole psali „vlastní pověst“ v rámci mezinárodního 
projektu Comenius. Je to ten, o kterém už jsem psal několikrát, týkal se mýtů, bájí a legend různých 
zemí. A také jsme v rámci stejného projektu hostili učitele ze Slovenska, Norska, Irska a Rakouska. 
Ukázali jsme jim nejen Č. Budějovice (a to z paluby historického trolejbusu), ale i Č. Krumlov, Vyšší 
Brod, Třeboň, J. Hradec a mnohá další zajímavá místa. Akce byla opravdu organizačně náročná, trvala 
šest dnů. K této události je třeba také říci, že vítěznou pověstí se stala pověst z pera našeho žáka 
Václava Pundy, která se jmenovala „O čtyřech hrdinech, kteří vysvobodili princeznu Dunaj“. V rámci 
tohoto projektu pak ještě v tomto školním roce vycestovaly některé paní učitelky na Slovensko.  



I v tomto školním roce se konal Den seniorů nebo další soutěže malých škol, včetně našeho 
Boreckého hlásku a fotbalového turnaje. Zajímavou akcí byl i projekt autorského psaní „Opuštěné 
štěňátko“. Naši žáci se v něm snažili vymýšlet příběhy o tom, jaké to asi je být „ztracen“, a pak 
„zachráněn“. Příběhy byly plné emocí, fantazie a napětí. Někteří naši žáci rovněž odeslali své výtvarné 
práce v rámci soutěže „Svět babiček a dědečků“. Ta byla pořádaná humanitární organizací ADRA ČR. 
No a představte si, že dvě naše žačky uspěly se svou prací mezi padesátkou nejlepších. A tak byly 
pozvány do Prahy, byl to velký úspěch obou děvčat (K. Trajerová a H. Bártková). A už tu byly školní 
výlety, vydalo se vysvědčení a další školní rok se stal minulostí.  

Školní rok 2009/2010 jsme začali s novou přístavbou. Tedy vítali jsme nejen prvňáčky, ale slavnostně 
otevírali nové prostory školy. Takže hlavní slovo měli, jako obvykle, pan starosta Fučík a pan ředitel 
Zibura. A kolik že jsme tehdy měli žáčků? Nastoupilo 88 žáků. Pedagogický sbor posílila nová hlavní 
vychovatelka Petra Šulcová. Na pozici druhé vychovatelky byla paní Hana Doskočilová. A školní rok 
začal. Asi nejúžasnější akcí září byl školní jarmark. Byl velkolepý, a konal se na naší zahradě. Pak už 
školní rok „pelášil“, fotili jsme se, účastnili se různých exkurzí, stále spolupracovali s Cassiopeiou, a 
jeli do Arbesbachu.  

Rok 2009/2010 ale přinesl i některé novinky. Do multikulturní učebny jsme instalovali úžasnou 
interaktivní tabuli. Byl to první dotek současných interaktivních výukových prvků. Ale tehdy nám to 
připadalo naprosto úžasné. A že jsme si vybrali kvalitní model, o tom svědčí, že tabuli užíváme až do 
současnosti. Další důležitou novinkou byla přeměna naší bývalé sborovny na keramickou dílnu. A 
začalo pravidelné fungování keramických kroužků ve vlastní dílně, a s vlastní pecí. A také začala 
spolupráce s baseballovým klubem z Hluboké nad Vltavou. Na naší škole začal pracovat prvním 
rokem kroužek tzv. t-ballu. A do budoucna tato spolupráce znamenala i velké sportovní úspěchy 
našich žáků.  

I adventní období bylo plné tradičních aktivit, takže jsme opět zpívali u stromečku na obci, vítali 
Mikuláše a čerty, chystali vánoční akademii. Ta však nemohla proběhnout, neboť MŠMT vyhlásilo od 
16.12. 2009 chřipkové prázdniny. Tak jsme se ocitli na prázdninách o něco dříve J. A trvaly dlouho – 
tedy ty prázdniny J, a hned po nich jsme opět vyráželi na Nové Hutě. Sněhu tento rok na Šumavě 
sice moc nebylo, ale to nám nemohlo radost z pobytu pokazit.  

A co nás provázelo druhým pololetím. Opět tradiční soutěže malých škol a všechny obvyklé akce, 
které už byste asi – díky mému několikerému opakování – dokázali odříkat sami J. Školu v únoru 
2010 opět navštívila Česká školní inspekce. Celých pět dní se seznamovala s chodem naší školičky. Ale 
obstáli jsme na výbornou. A pak už tu bylo jaro a Velikonoce. Zvelebovali jsme školní zahradu a moc 
nám u toho tehdy pomohli rodiče. Na jaře také nastoupila naše nová paní kolegyně do školní družiny. 
Byla to paní učitelka Hansová a hned jsme si ji oblíbili.  No a byl tu závěr školního roku. Den dětí se 
tentokráte pojal jako Den naruby, učitelé byli žáky, a žáci učiteli. A užili jsme tehdy spoustu legrace. 
Účastnili jsme se také plavecké olympiády v krajském městě. A pak už jsme se rozjeli na výlety a 
společné třídní pobyty.  

V závěru páté kapitoly bych se rád zmínil o již tradičním ceremoniálu loučení se s odcházejícími žáky 
páté třídy, a pasování budoucích páťáků. I v tomto školním roce jsme se poslední den školy, hned po 
rozdání vysvědčení ve třídách, sešli na školním nádvoříčku k tomuto ceremoniálu. V drobných 
aspektech se ceremoniál vždy lišil a liší, dle specifik tříd, a také dle nápadů paní učitelek třídních. Ale 
některé základní body jsou již ustálené a neměnné. Ceremoniálu se účastní všechny třídy se svými 
učitelkami, a také pan ředitel a pan starosta. Po proslovech jsou nejprve pasováni budoucí páťáci a 
jejich paní učitelka, a to většinou právě odcházejícími žáky. Pak teprve jsou odcházející žáci 
dekorováni a přebírají si pamětní listy. V závěru jsou většinou vyváděni ředitelem školy jakoby za 



bránu školy – tedy obrazně do jiného světa. I školní rok 2009/2010 byl zakončen tímto ceremoniálem, 
který nenechal žádné oko suché. Tak hurá na prázdniny! 

 

 


