
Sedmá kapitola (první dva školní roky nového pana ředitele, navyšování kapacity školy, inspekce 
nás „má ráda“, máme spoustu aktivit – 2012 až 2014) 

Jak už bylo jasné ze závěru předchozí kapitoly, začátek školního roku 2012/2013 byl premiérou nejen 
pro nové prvňáčky, ale i pro nového pana ředitele. A tím jsem se tedy stal já, pisatel této online 
kroniky, Radek Cvach. Musím také říci, že až dosud jsem psal tyto stránky na základě 
zprostředkovaných vědomostí, pátral jsem v kronikách a ptal se – většinou svých kolegyň. Od této 
chvíle jsem ale již zachycoval to, co jsem také prožíval. Pokud jde o mou osobu, něco málo jste se 
dozvěděli v závěru šesté kapitoly. Pokud byste se chtěli o osobě pana ředitele dozvědět více, můžete 
tak učinit na webu školy, kde v levém sloupci najdete sekci „ředitel“. V podstatě celý život jsem se 
pohyboval v oblasti školství a práce s dětmi. Už jako student jsem pracoval jako vedoucí zájmových 
útvarů. Po studiu na vysoké škole jsem učil na různých školách, trénoval sportovce, vzdělával budoucí 
učitele, lektoroval, publikoval, působil v komunální politice v oblasti školství. Všechny tyto zkušenosti 
mi samozřejmě velmi pomáhaly při vstupu do nové pozice, ale na vše mě samozřejmě připravit 
nemohly. Musím říci, že velkou pomocí mi bylo to, že jsem přebral školu s velmi šikovnými pedagogy 
a zaměstnanci na všech úsecích. Rovněž bylo velmi důležité, že i s panem starostou Novákem jsme si 
lidsky myslím velmi dobře „sedli“, a dokázali vždy velice dobře komunikovat a spolupracovat. A tak 
jsme tu 3.9. 2012 stáli na školním náměstíčku, pan starosta a já, a začínali svůj první společný školní 
rok.  

 
Pan starosta Novák a pan ředitel Cvach při návštěvě v první třídě při zahájení školního roku 2012/2013 

A začínali jsme ho se 102 žáky. A z mého pohledu v podstatě se všemi kmenovými učitelkami na 
mateřské dovolené. Až v průběhu dalších let se sbor pomalu vracel k současnému stavu. Kdo tedy 
tvořil pedagogický sbor ve chvíli, kdy jsem se ujímal kormidla? První třídu dostala na starost naše 
nová kolegyně Markéta Berková. Byla nová na naší škole, ale byla to již zkušená kolegyně a s prvňáky 
to uměla skvěle. Druhou třídu vedla Petra Pelíšková, která byla panu řediteli velkou oporou, protože 
to byla „chodící encyklopedie poznatků“ o škole. Byla velmi šikovnou paní učitelkou, a moc hezky se 
nám s ní všem spolupracovalo. Třetí třídu vyučovala Tereza Spudilová, v té době v podstatě 
benjamínek sboru. Ve čtvrté třídě působila paní učitelka Procházková, tu znáte dobře, je tu s námi 
stále. A pátou třídu dostala na starost paní učitelka Alena Latková. Školní družina pracovala ve složení 
Martina Kubešová, Dana Hansová a Kristýna Kadlčíková. Mateřská škola byla velmi dobře „šéfována“ 
paní Hanou Rychlíkovou a školní jídelna paní Blankou Janovskou.  

No a já jsem tedy při slavnostním zahájení 3. září sledoval oči svých budoucích žáčků, rodičů i 
kolegyň.  A v duchu jsem se sám sebe ptal……co nám následující společné roky asi přinesou. A o tom 
tedy budu psáti dále. Nebylo vůbec jednoduché za chodu poznávat, co vše chod školy obnáší, ale 



samozřejmě jsem se snažil vtisknout škole některé základní ideje, za kterými jsem si stál. Jednou 
z nich je třeba to, že pokud bude spokojený učitel, tak se to projeví na jeho přístupu jak k žákovi, tak i 
k rodičům. Některé základní vize jsem rovněž nastínil na shromáždění rodičů, které bylo 15. října 
2012. Nastavit ve škole některé změny bylo ale velmi obtížné, protože předchozí pan ředitel měl svůj 
systém postavený na poněkud jiných hodnotách a zásadách. Já jsem se hlavně snažil prosadit co 
největší samostatnost a autonomii v práci jednotlivých učitelů. Učitel je vysokoškolsky vzdělaný 
odborník, a ředitel mu má vytvářet podmínky pro jeho práci, ale neměl by řídit každý jednotlivý krok 
jeho konání. A myslím, že se mi to v průběhu času povedlo, a kolegyně to snad vždy doceňovaly.  

Školní rok se tedy rozjel kolotočem obvyklých akcí a aktivit. A já tyto aktivity poprvé prožíval na 
vlastní oči a uši. Ať už se jednalo o keramická odpoledne, akce školní družiny (třeba čokoládovou 
party) nebo zahájení Adventu na obci. A byly to opravdu velmi zajímavé zkušenosti. A také jsem se 
poprvé účastnil pobytu na horách. Byli jsme opět na Nových Hutích, ale nebylo moc sněhu, a tak jsme 
na lyžování jezdili autobusem na Zadov.  

 
Momentka z aktivit na horách 

Po návratu z hor se rozběhly soutěže malých škol. Ctil jsem tradici účasti na těchto soutěžích a 
přehlídkách. Pro žáky to vždy znamenalo krásné prožitky a zajímavé zkušenosti. A také jsme často byli 
velmi úspěšní, měli jsme vždy velmi šikovné žáky. Na recitačním Vavřínkovi v Hrdějovicích v tomto 
školním roce uspěli Václav Krásnický, Klára Trajerová, Natálie Nováčková a Vojta Punda. Na Mlýnku, 
což byla soutěž ČJ, byl velmi úspěšný Samuel Kuba, ale účastnili se i jiní.  Ale hlavně jsme opět 
pořádali Borecký hlásek. Tentokráte se vzácným hostem v porotě, s panem Stecherem.  

 
Pan Stecher při ukázce tzv. fanfrnochů 



Ale na jaře byly i jiné zajímavé akce, byli jsme třeba na koncertu Jaroslava Uhlíře, pálili jsme 
čarodějnice a taky jezdili na plavání do Č. Budějovic. Organizovali jsme také Den seniorů. Tato akce, 
při které ukazujeme babičkám a dědečkům žáků školu tzv. „za pochodu“, má vždy u seniorů velkou 
odezvu. Snažíme se vždy udělat nějaké změny a překvapení. A prarodiče našich žáků byli pro nás vždy 
velmi příjemnými společníky. 

 
Den seniorů 

Na jaře se nám také z mateřské dovolené vrátila paní učitelka Kaislerová, a to už nastálo. Vystřídala 
paní učitelku Latkovou, se kterou jsme se museli rozloučit.  

Čekala nás také cesta za našimi přáteli do Arbesbachu, pro pana ředitele premiérová. Akce proběhla 
v moc příjemné atmosféře. Tentokráte nás naši přátelé vzali do „medvědího parku“. Jednalo se o 
místo, kde tráví zbytek života medvědi, kteří sloužili v cirkusech.  Bylo moc hezké vidět, jak si ta 
zvířata mohou užívat zaslouženého klidu a péče v hezkém a čistém prostředí parku. I pro naše žáky to 
byla velmi zajímavá a poučná zkušenost.  

 
Na návštěvě v Arbesbachu – naši žáci s paní ředitelkou Ernou v hudebním sále jejich školy 

Také jsem poprvé prožíval organizaci Dne dětí na Borku. Počasí nám nepřálo, a tak se akce konala 
v kulturním sále. Což znamenalo jisté obtíže, ale zvládlo se to, a děti si odpoledne zcela jistě užily. A 



na závěr jsme ještě pořádali tradiční fotbalový turnaj, i když jsme se v něm tentokráte neumístili na 
předních místech.  

Ještě bych málem zapomněl na jednu velmi důležitou věc, kterou jsme na jaře vyřizovali. A tou bylo 
navýšení kapacity školy. Naše škola měla ve školském rejstříku zapsán údaj 106, to bylo maximum 
počtu žáků, kteří ji mohli navštěvovat. Vzhledem k demografické situaci v obci se ale ukazovalo, že 
tato kapacita je na hraně možností školy. V obci se čile rozvíjel stavební ruch, a přibývali noví 
obyvatelé. A tak pan ředitel, po dohodě s panem starostou, připravil veškeré podklady k tomu, aby 
bylo možné na MŠMT předložit žádost o navýšení kapacity. To ale nebyl vůbec jednoduchý proces, 
posuzovaly se rozměry tříd, počty umyvadel a toalet, a mnohé další aspekty. Vše muselo vyhovět 
hygienickým, bezpečnostním, požárním, stavebním a mnohým dalším předpisům. Ale povedlo se, a 
naše škola tak od školního roku 2013/2014 měla kapacitu až 120 žáků.  

Ale pak …… pak už byl konec školního roku, a prázdniny, a já v roli ředitele, jsem mohl reflektovat 
první rok svého působení, a připravovat rok další.  

Po letních prázdninách jsme se sešli ve stejné sestavě k zahájení školního roku 2013/2014. Zahajovali 
jsme jako vždy před školou za účasti pana starosty a pana ředitele.  

 
Zahájení školního roku 2013/2014 – p. starosta Novák a p. ředitel Cvach 

A hned v září nás čekala zajímavá zkušenost s rybáři. Navštívili jsme rybářské dny a měli možnost si 
vyzkoušet rybolov, znalosti o rybách a mnohé další. Některé žáky to zaujalo natolik, že jsme v tomto 
školním roce ve škole otevřeli, a několik let udržovali, rybářský kroužek. A pak už podzimní akce 
následovaly jedna za druhou. Na přelomu října a listopadu jsme se snažili, v rámci dvoudenního 
projektu, žákům přiblížit americký svátek „Halloween“ a naše „Dušičky“. Součástí bylo i „Putování za 
světýlkem“ přes Hrdějovice na Hosín. Měli jsme možnost navštívit kapličku v Hrdějovicích i kostel na 
Hosíně, a poslechnout si zajímavé vyprávění pana faráře. Vše pak vrcholilo obvyklým dětským 
jarmarkem a zpíváním při rozsvěcení vánočního stromku u OÚ Borek.  

Po Vánocích opět někteří z nás vyrazili do Nových Hutí na oblíbený lyžařský pobyt. A protože 
v Nových Hutích nebyly sněhové podmínky ideální, jezdili jsme opět za lyžováním na Zadov i na 
Kvildu. Součástí pobytu na horách byly vždy i další aktivity, a hlavně turistika zimní přírodou. 
Tentokráte jsme se vypravili do Borových Lad navštívit líheň pstruhů, a přesto, že cesta byla náročná 
a opravdu „zimní“, samotná exkurze byla pro nás všechny velkým zážitkem. Možná bych ještě mohl 
doplnit, že někdy tak od roku 2011, už byl zájem žáků o pobyt na horách o něco menší, a hůře by se 



nám obsazoval nejen autobus, ale i hotel. A tak jsme uzavřeli partnerství se ZŠ a MŠ TGM ve Vrátě. A 
jezdíme spolu na hory už několik let, což pro děti má význam při poznávání kamarádů odjinud.   

 
Borek a Vráto před hotelem Kodrea – společný pobyt na horách 2013/2014 

 

Že není moc sněhu nám při bobování v žádném případě nevadí   

 
A večerní úžasné programy pod vedením neúnavných učitelek, tentokráte paní Kaislerové a Hansové 



Po návratu z hor nás čekalo překvapení v podobě odchodu paní učitelky Berkové do nové práce. 
Druháky tak do konce školního roku přebrala paní učitelka Hansová. S novým pololetím začaly také 
obvyklé soutěže malých škol. Nejblíže to vždy máme do Hrdějovic na Vavřínka. A v této recitační 
přehlídce tentokráte zabodovali Adéla Kutilová, Oliver Vocilka a Sebastián Holek. Posledně 
jmenovaný uspěl i na soutěži v ČJ „Mlýnek“ v Mladém.  

V březnu jsme pořádali další ročník naší pěvecké přehlídky Borecký hlásek. Pro tyto účely paní 
učitelky vymyslely i vlastní znělku nebo by se dalo říci hymnu přehlídky. Jako host zde byla paní 
Manuela Žureková, která byla v té době nejen profesionální houslistkou a učitelkou ZUŠ, ale 
předvedla i úžasné vystoupení břišních tanců, kterým se věnuje ve volném čase. V porotě také 
zasedla naše bývalá žačka a šikovná klavíristka, Lenka Bušková. 

Jarních aktivit školy bylo opět velké množství. Vždy se účastníme matematického „Klokana“, a ani 
letos tomu nebylo jinak. Měli jsme zde na návštěvě policisty, kteří pro žáky připravili besedu o 
kyberšikaně. A jednotlivé třídy na jaře byly např. u záchranářů, ve hvězdárně, nebo v podniku Budvar.  

 
PČR (p. Bajcura) a beseda o kyberšikaně 

 

Mezi záchranáři 

Úspěšně si někteří žáci počínali i na výtvarné soutěži ve Vrátě. Vrátecký Picasso přinesl ocenění Julii 
Ludvíkové a Anetě Novotné.  

A pak už přijela vzácná návštěva z Arbesbachu, naší partnerské školy. Paní ředitelka Erna Braun 
přivezla autobus plný rakouských dětí a několik kolegyň, včetně zástupců samosprávy. I z naší strany 



se akce účastnil pan starosta Novák, i pan místostarosta Fučík. Vzhledem k tomu, že se jedná o školu 
zaměřenou na hudební výchovu, byly jejich pozdravy plné hudby a zpěvu. Ale ani my jsme se 
nenechali zahanbit a přivítali je hudebními pozdravy. Dopoledne jsme si s rakouskými kamarády hráli 
na naší školní zahradě. Měli jsme pro ně připravené různé aktivity a drobné soutěže. Pak byl společný 
oběd a odjezd do Protivína, kde jsme navštívili krokodýlí ZOO a městské muzeum. Byl to moc 
příjemný den s našimi milými přáteli.    

 
Pan ředitel Cvach (Borek) a paní ředitelka Braun (Arbesbach) a vedení obce Borek, p. místostarosta Fučík a p. starosta Novák 

Dalšími akcemi byl obvyklý Den seniorů, tentokráte na téma „Zájmy a záliby včera a dnes“ nebo třeba 
účast našich žáků na Olešnickém lístku. To je soutěž přírodovědných znalostí, ale zde se nám nikdy 
moc nedařilo. Ale i účast a zkušenosti jsou pro žáky velmi důležité.  

Blížil se závěr školního roku. Oslava Dne dětí byla jako obvykle na tréninkovém hřišti. Pro rodiče i děti 
jsme měli připravené „Gigantické hry“ a další aktivity a soutěže už tradičně připravil také pan Maxa se 
svou kapelou.  

Také jsme opět přivítali školní fotbalové týmy na tradičním Poháru starosty obce Borek. A tentokráte 
oba naše školní týmy podaly skvělý výkon a vybojovaly 2. a 3. místo. A nejen ve fotbale jsme byli 
úspěšní. Už v předchozí kapitole jsem psal, že škola spolupracovala s oddílem baseballu na Hluboké, 
na škole dlouho fungoval i kroužek tohoto sportu. A náš školní tým se postupně probojoval na 
Mistrovství republiky, které se konalo 17.6. 2014 v Ledenicích. Turnaje se účastnilo pět nejlepších 
týmu republiky a naši žáci pod vedením p. Šutery získali zlaté medaile. Bylo to prostě úžasné.  

 
Naši šampióni  

Pak už nás čekaly jen výlety tříd, a školní rok 2013/2014 byl u konce. 



Při hodnocení prvních dvou let mého působení v pozici ředitele školy na Borku je také třeba se zmínit 
o tom, že nás v tomto období dvakrát navštívila Česká školní inspekce. Což je pro školu vždy poměrně 
zatěžující okolnost. Ale i to jsme zvládli se štítem a bez větších problémů. Letní prázdniny jsme však 
všichni uvítali s nadšením.  

 
Závěr školního roku 2013/2014 – pedagogové ZŠ a ŠD a provozní 

Nahoře zleva: Cvach, Jiráková, Jann, Kubešová  

Dole: Spudilová, Procházková – za ní Klečková, Mačkalová, Kaislerová, Hansová, Janovská, Fenclová 

 


