
Šestá kapitola (Významné změny ve vedení obce, 20. výročí existence základní školy, pan ředitel 
odchází  – 2010 až 2012) 

Kapitola, která Vás nyní čeká, mapuje pouze kratší období, ale událo se tolik věcí, že jsem musel při 
psaní těchto stránek zpomalit. Start školního roku 2010/2011 probíhal tradičním ceremoniálem na 
nádvoříčku školy. A naposledy se ho ve funkci starosty obce Borek účastnil pan Václav Fučík. Rád bych 
se u osobnosti pana starosty Fučíka zastavil. A to proto, že byl u zrodu naší školy, u všech stavebních 
přestaveb a přístaveb. Škole byl vždy nakloněn, a patří mu dík nejen nás pedagogů, ale i žáků a jejich 
rodičů. I ve funkci místostarosty se dál podílel na spolupráci obce se školou. Často se žáky besedoval, 
podílel se na různých akcích a soutěžích. Jeho osobnost prostě byla se školou velmi těsně spjatá. 

Do školy ve školním roce 2010/2011 nastoupilo 92 žáků. Učitelský sbor zůstal stejný, jako v minulém 
roce, jen školní družinu posílila kolegyně Kristýna Kadlčíková. Naše školní družina měla nově tři 
oddělení. A jakmile byl školní rok zahájen, tak už to zase „fičelo“ J. Spousta podzimních akcí, 
fotografování, návštěvy divadel, ekologických programů a mnohé další. Po prvním měsíci ve škole 
začínaly vždy fungovat kroužky. Je to tak proto, aby si žáci vždy nejprve zvykli na školní režim, zaběhli 
se ve výuce, a pak se teprve mohli věnovat volnočasovým aktivitám. V prvních kapitolách jsem vás 
s kroužky seznamoval, ale asi není úplně nejdůležitější, abyste věděli, jaké kroužky jsme každý školní 
rok otevírali. Některé z kroužků trvaly a trvají dodnes, jiné vznikaly a zanikaly. Rozhodoval vždy zájem 
žáků a rodičů, a také personální možnosti. Ono sehnat dobrého vedoucího kroužku, který by trávil 
svůj volný čas prací s dětmi, to není úplně jednoduché. Takže jen namátkou, v tomto školním roce 
jsme se pokusili poprvé otevřít např. šachový kroužek. Rovněž jsme se snažili stále zachovat nabídku 
kroužku německého jazyka. Ale i všechny ostatní kroužky startovaly svoji činnost v říjnu (klávesy, 
keramika, informatika, t-ball, náboženství, pohybové hry, zajímavá matematika, karate, dramatika a 
další).  

Neobvyklým říjnovým „trhákem“ byla pro žáky naší školy beseda s fotbalovým reprezentantem 
Tomášem Sivokem. Naopak poslední pracovní den měsíce října byl posledním školním dnem pro paní 
učitelku Kaislerovou, která se odebrala na další mateřskou dovolenou. Na její pozici přišla nová paní 
kolegyně Petra Machovcová (později Pelíšková). Měsíc listopad byl ve znamení tvořivých aktivit.  Bylo 
tu keramické tvoření, a rukodělné tvoření s Chumovými. Ti do naší školy jezdili a jezdí stále, a 
pokaždé mají jiné a zajímavé nápady. Adventní období začalo tradičně vánočním zpíváním u obecního 
stromku. Součástí tohoto krásného času je i další tradice, o které jsem zde zatím nepsal. Většinou 
krátce po Mikuláši se na Borku vždy tradičně konalo, a koná, vánoční seniorské posezení v kulturním 
sále. A škola se na této akci vždy podílela vystoupením žáků první třídy. Bylo tomu tak i v tomto 
školním roce. No a před odchodem na vánoční prázdniny jsme se opět všichni setkali v kulturním sále 
na naší vánoční akademii. Pokud si dobře pamatujete, v minulém školním roce ji překazily chřipkové 
prázdniny, ale v tomto školním roce vše proběhlo tak, jak jsme doufali.  

Zde je třeba nastínit, jak příprava takové akce probíhá. Kdo nikdy nepracoval s dětmi, těžko si to 
dovede představit. Nejprve si paní učitelky v jednotlivých třídách s dětmi připravují svůj program, 
několik týdnů ho trénují, a trénují….. a vylepšují a vylepšují. A pak se před akademií jde několikrát do 
sálu na generálku. To je pro člověka „nepedagoga“ naprosto nepředstavitelná akce. Představte si cca 
100 dětí v tělocvičně udržet v pozornosti, když program většinou trvá déle než hodinu. To, co pak 
diváci vidí v ten večer, a třeba se jim to zdá i „málo dokonalé“, je většinou vydřené neskutečným 
úsilím všech aktérů, žáků i učitelů. Ale v tomto školním roce měla akademie velmi dobré ohlasy. 
Střídaly se pěvecké i divadelní výstupy, výstupy zájmových kroužků, všichni jsme si to moc užili.  

Nový rok 2011 začal tradičně odjezdem lyžařské skupiny na Nové Hutě. Byl tu totiž náš obvyklý pobyt 
na horách, a opět jsme si ho užili náramně. A málem bych zapomněl na posilu pedagogického sboru. 



Do školy nastoupila nová paní kolegyně, paní učitelka Eva Procházková. A s malou pauzou je tu s námi 
až do současné doby.  

Po návratu z hor vše ve škole nabralo obvyklý spád. Končilo pololetí, dávalo se vysvědčení a začalo 
druhé pololetí. To je vždy ve znamení soutěží malých škol. Opět jsme se většiny z nich účastnili. Velmi 
úspěšní jsme byli na Vavřínku v Hrdějovicích. Odnesli jsme si dokonce tři ceny (N. Leštinová, S. Kuba a 
A. Broulíková). A také jsme pořádali náš Borecký hlásek. Jak už jsem se v předchozích kapitolách 
zmiňoval, je to pěvecká přehlídka, kterou naše škola pořádá pro ostatní „malé“ školy. Stojí za zmínku, 
že do poroty jsme se vždy snažili, a snažíme, získat zajímavé hosty. Předsedou poroty býval, a bývá, 
většinou pan starosta, ale byla tu i řada profesně zajímavých osobností. V tomto roce to byla 
například zpěvačka Martina Pártlová (dnes myslím zpívá s Čechomorem). Z našich žáků získal v tomto 
roce cenu pana starosty Matěj Doležal (tehdy z 2. třídy). Soutěžili jsme ale i v českém jazyce na 
Mlýnku, zkoušeli testy ze SCIA, počítali v Klokánku, soutěžili v t-ballu, a v mnoha jiných soutěžích.  

Ve školní družině se nám ten rok také změnilo vedení, paní vychovatelka Petra Šulcová odešla na 
mateřskou dovolenou. Čas později ukázal, že už se do naší školy nevrátila. My jsme ale získali velmi 
aktivní a ráznou kolegyni, Martinu Kubešovou (později Hlaváčovou). Pro školní družinu byla opravdu 
velkou posilou, a přinesla do činnosti ŠD spoustu hezkých nápadů a aktivit.  

A už tu bylo jaro, a s ním Velikonoce, a jarní aktivity, jako např. pálení čarodějnic, Den seniorů a 
mnohé jiné. Už to znáte z předchozích kapitol. Naši žáci, kteří byli členy t-ballového kroužku, se 
účastnili „Bronzového t-ballového“ turnaje, a vybojovali bronz (ze sedmi týmů). Předváděli jsme také 
přírodovědné znalosti na soutěži v Olešnici.  

Červen je vždy měsíc, kdy už se všichni těšíme na prázdniny, a kdy jsou dny ve škole prošpikovány 
velmi atraktivními událostmi. Takže jsme organizovali jarmark v country stylu. A nesmím zapomenout 
na další ročník fotbalového turnaje.  Tento školní rok se ho účastnilo osm týmů ze sedmi škol. 
Borecká škola, jako pořadatel, má vždy právo vyslat do turnaje dva týmy. A oba týmy nám udělaly 
radost. Sice nevyhrály, ale obsadily 2. a 3. místo. V měsíci červnu se vždy jezdí na výlety, či různé 
vícedenní třídní pobyty, a nebylo tomu jinak ani letos. A na úplný závěr školního roku jsme připravili 
úžasné vystoupení dramatického kroužku pro rodiče s představením „Popelka“. A školní rok byl za 
námi a čekaly nás krásné letní prázdniny. Uplynulo neuvěřitelných 20 let existence základní školy 
v Borku.  

A tak ten další školní rok, který nás po létě čekal, byl ve znamení oslav dvacátých narozenin. Školní 
rok 2011/2012 tedy započal obzvlášť slavnostně. Což byste ostatně viděli, pokud byste nahlédli do 
kronik školy v papírové podobě. Hned v úvodu nového školního roku napsali do kroniky všichni 
pedagogové, i někteří rodiče, škole přání do budoucna. Mezi gratulanty byla i naše milá první paní 
ředitelka a spoluzakladatelka školy, paní Jindřiška Maršíková.  

Začali jsme tradičně ceremoniálem na nádvoříčku školy. A poprvé se tohoto slavnostního zahájení 
školního roku účastnil nově zvolený starosta obce Borek, pan Jaroslav Novák. A tím začala další éra 
spolupráce školy a obce. Velmi brzy se ukázalo, že nový pan starosta je škole nakloněn stejně jako 
jeho předchůdce. Začali jsme tedy 21. rok existence školy s 96 žáky. Připomenu tedy, že 1. třídu vedla 
Petra Machovcová, 2. třídu Jitka Vaňurová, 3. třídu Eva Procházková, 4. třídu Jana Šonková a 5. třídu 
paní učitelka Jolana Svobodová. Školní družina zahájila v sestavě Martina Kubešová, Dana Hansová a 
Kristýna Kadlčíková. A školní rok se rozběhl.  

Hned v jeho úvodu se nám povedlo zapojit rodiče do úpravy školní zahrady. Byli jsme za to moc 
vděčni, a my pedagogové a rodiče jsme spolu prožili hezký, i když pracovní, den. Pro žáky jsme 
přichystali zajímavou besedu o Africe. Některé třídy navštívily také archeologický park Prášily.  



V souvislosti s již zmiňovaným výročím školy se uskutečnila také beseda s bývalou paní ředitelkou 
Maršíkovou, a bývalým panem starostou Fučíkem. A bylo to moc milé a příjemné rozprávění. A pak už 
se zase střídaly obvyklé a tradiční podzimní akce (Svatomartinský průvod, keramické odpoledne, 
drakiáda, Cassiopeia a další), které vždy vyvrcholí zahájením Adventu. Opět jsme tedy zpívali koncem 
listopadu před vánočním stromkem na obci. Stromek měl nové osvětlení, a nám se vystoupení moc 
povedlo. Takže jsme si pak užívali těch pár dní do Vánoc ve škole s Mikulášem a besídkami tříd.  

Místo líčení obvyklých školních událostí po Vánocích se malinko zastavím u zápisů k povinné školní 
docházce. V současné době se zápisy konají v měsíci dubnu, ale v nedávné historii se odehrávaly 
v období od půlky ledna do půlky února. Zápis je logisticky, organizačně i metodicky velmi náročná 
akce. Možná pro Vás bude jistou zajímavostí, že z hlediska legislativy se jedná o velmi jasně daný 
proces, ke kterému vůbec není potřeba samotné dítko. Rovněž se nejedná o žádnou „přijímací 
zkoušku“, jak si to někdy Vy rodiče myslíte. To, že jsou většinou děti při zápisu dotazovány, že jsou jim 
zadávány různé úkoly, to vše je spíše pro to, aby si odnesly ze zápisu hezký prožitek. Rovněž ředitel 
školy nemá moc možností, o čem vlastně rozhodnout. Pokud dítě dovršilo šesti let, je zdravotně a 
sociálně zralé, a má trvalý pobyt v obci, ředitel ho musí přijmout. Rozhodnout o nepřijetí může pouze 
v případě, že nemá volnou kapacitu školy. Ani od tzv. odkladu povinné školní docházky nemůže 
ředitel rozhodnout sám od sebe. I zde je potřeba, aby byly splněny legislativní požadavky. Ale zpět 
k zápisům. Zápisy v naší škole byly organizovány vždy s velkou pečlivostí, a tak, aby byly pro děti 
opravdovým zážitkem. S tím začala už paní ředitelka Maršíková, a pan ředitel Zibura to dotáhl až na 
hranici možností (jak učitelek, tak dětí). Děti procházely při zápisech celou školou, doprovázeny 
vílami, a hledaly komůrky, kde je vítali skřítkové, kteří pro ně měli nachystané množství rozličných 
úkolů. To vše bylo velmi časově a organizačně i personálně náročné. Na akci se vždy podílely skoro 
všechny paní učitelky a děti vyšších ročníků. Smyslem zápisu ale je také to, aby pedagog viděl, jak se 
projevuje dítě, se kterým bude v příštím školním roce pracovat. A aby ho viděl soustředěné, v kratším 
časovém úseku. Pozornost dětí, které jdou k zápisu, kolísá mezi 10 – 20 minutami. Nicméně zápisy 
patřily v této jakoby „pohádkové“ verzi k velké chloubě pana ředitele i školy.  K problematice zápisů 
se zmíním ještě v dalších kapitolách. Ale jako základní vhled do situace to snad takto stačí. 

A nyní skočím rovnou do jara 2012, do měsíce dubna. Tehdy vrcholily oslavy 20. výročí existence 
školy. Hlavní oslavy byly stanoveny na 26. 4. 2012. Oslav se účastnili i naši přátelé z Arbesbachu. Škola 
byla otevřena veřejnosti. A program pokračoval i v odpoledních hodinách. A byl velmi důstojným 
završením celoročních školních aktivit. 

Samotný závěr školního roku byl velmi podobný všem předchozím. Probíhaly výlety, pobyty, 
fotbalový turnaj i Den dětí a jarmark. To vše vždy dokonale nachystané a koordinované panem 
ředitelem.  Nicméně zde byla jistá atmosféra napětí. Proč jsem docela opustil tu dokumentární 
strategii této kroniky právě na začátku roku 2012? No právě kvůli tomu jistému napětí, která bylo 
znát i ze stránek „papírové“ kroniky, ze které čerpám informace. Některé stránky byly skoro prázdné 
a předznamenávaly další velkou změnu v životě školy.  A ta přišla! Závěr školního roku byl ve znamení 
loučení se s panem ředitelem Jiřím Ziburou. Velmi těžko se mi hodnotí osoba druhého ředitele naší 
školičky. Možná proto, že jsem později převzal jeho roli.  

Měl obrovskou zásluhu na progresivním rozvoji školy. Navázal systematicky na práci paní Maršíkové, 
a vytáhl školu za osm let svého působení na vysokou úroveň plně organizované a respektované 
prvostupňové školy. Měl rovněž zásluhu na rozvoji mnoha zájmových útvarů, a realizaci zajímavých 
školních aktivit. Inicioval a realizoval významné přístavby školy.  Stejně jako paní ředitelka Maršíková, 
nebo pan starosta Fučík, i on je pevně zapsán do galerie významných osobností školy na Borku.  



Co říci závěrem této kapitoly? Vzpomínáte si, jak jsem Vám ve čtvrté kapitole líčil, jak probíhá výběr 
ředitele? Na jaře 2004, když se loučila paní ředitelka Maršíková, byl po výběrovém řízení jmenován 
pan Zibura, a já jsem tehdy obsadil v konkurzním řízení velmi hezké a čestné druhé místo. Jak už jsem 
uváděl tehdy, nikdy jsem si nemyslel, že se cesty „mé“ a školy na Borku ještě někdy protnou. Ale stalo 
se. A jak to probíhalo?  

Jako odborný asistent na Katedře pedagogiky a psychologie na JU v Č. Budějovicích jsem se věnoval 
své milované pedagogice. Vzdělával budoucí učitele, jezdil a lektoroval po celé zemi, organizoval 
semináře a tvořil akreditace studijních programů, a také publikoval a vědecky bádal. To, že jsem se 
někdy před osmi lety účastnil výběrového řízení na Borku, to byla pro mě uzavřená záležitost.  

Až jednou takhle sedím v kanceláři na fakultě, a jedna paní kolegyně nakoukla do kanceláře a 
povídá:“… ty hele Radku, víš, že na tom Borku, jak jsi kdysi byl, se opět vypisuje konkurz na 
ředitele?“… No, nechalo mě to úplně klidným, práce v akademickém prostředí byla úžasná, mě plně 
vytěžovala a bavila. Asi za týden na to zvonil v kanceláři na fakultě telefon. A co myslíte? Kolega: „… 
Radku, neměl bys to zkusit, když to nezkusíš, budeš si to třeba vyčítat…“. Byl jsem v klidu (to jsem si 
myslel), ale nebyl – brouk do hlavy byl nasazen! Ale totálně mě dorazila právě jedna studentka 
(později právě kolegyně na Borku), paní učitelka a vychovatelka Dana Hansová. V rámci dalšího 
vzdělávání pedagogů si na fakultě tehdy doplňovala své vzdělání a já jsem vedl seminář, ve kterém 
ona byla, a také jsem byl vedoucím její závěrečné práce. A povídali jsme si v rámci výuky o tom, kdo 
co dělá a čím se zabývá. No a z paní Hansové vypadlo, že je z Borku, a že je tam konkurz. A já na to, že 
to vím, a že jsem tam už kdysi u konkurzu byl. A bylo moc příjemné, když mi kolegyně řekla, asi i díky 
tomu, že mne znala jako vysokoškolského učitele v jejím semináři, že bych mohl být dobrým 
ředitelem, a že bych to tedy měl zkusit. A tak jsem vyrazil do konkurzního klání a ….. dopadlo to??? 
No jestli dobře, to nevím, člověk ne vždy „sedne“ úplně všem, ale vykročil jsem tedy vstříc nové 
životní zkušenosti. Ale o tom už tedy v té následující kapitole.  

Pokud jde o fotografie v této kapitolce, opět je dávám až dozadu. Nejsou moc kvalitní, ale přesto 
důležité, tak věřím, že i tak pro Vás budou zajímavé.  

 
Pan starosta Fučík a pan ředitel Zibura při zahájení školního roku 2010/2011 



 

 

Pan starosta Fučík při besedě se žáky na OÚ 

 

Náš vzácný host při Boreckém hlásku 

 



 

Úžasné paní učitelky: Machovcová (Pelíšková), Svobodová, Procházková, Šonková, dole Vaňurová 

 

Divoký západ …. 

 

Dramatika a divadlo ve škole 

 



 

Nový pan starosta Novák, první paní ředitelka Maršíková, bývalý pan starosta Fučík při posezení k 20. výročí školy 

 

Oslavy 20. výročí školy, zleva: pan ředitel Zibura, pan starosta Novák, paní ředitelka z Arbesbachu a paní učitelka Hansová 

 

Poslední závěr školního roku pro pana ředitele Ziburu, a první pro pana starostu Nováka 


