
Osmá kapitola (výpravy do podzemí, besedujeme s mistryní světa, dvakrát za sebou vyhráváme 
fotbalový turnaj, nová tělocvična a keramická dílna, máme spádovou školu – 2014 až 2016) 

Školní rok 2014/2015 jsme poprvé po velmi dlouhé době museli zahajovat uvnitř budovy, neboť nám 
nepřálo počasí. Byl to tedy začátek poněkud „stísněný“, ale přesto moc hezký a slavnostní. I tak jsme 
dokázali hezky přivítat nové prvňáčky, tak, jako každý rok. Jejich třídní paní učitelkou se stala Mgr. 
Eva Procházková. Jinak zůstal pedagogický sbor v podstatě stejný jako v předchozích letech. Jedinou, 
ale zato úžasnou posilou sboru, se stal nový pan učitel na informatiku, pan Mgr. Jaroslav Erhart. A 
žáky, i mé kolegyně, si získal okamžitě J. Školní družina pracovala v sestavě Mgr. Martina Kubešová 
(později Hlaváčová), Mgr. Lenka Korousová a Bc. Romana Matoušková.  

Začátek školních aktivit byl ve znamení hub. Nejen, že jsme je malovali, ale byli jsme i na výstavě a 
úplně nás to pohltilo. Stejně, jako další velmi zajímavá aktivita hned v úvodu školního roku. Všichni 
dobře znáte tzv. „Orty“, bývalé kaolinové doly u Borku. A my jsme se do nich, samozřejmě pod 
dozorem odborníka z Jihočeského muzea, i vypravili. A díky němu, jsme se o nich dozvěděli mnoho 
zajímavého. Ale hlavní byl ten prožitek pod zemí. Bylo to opravdu velmi zajímavé. Protože to však 
nebylo vhodné pro ty úplně nejmenší žáčky (1. a 2. třída), tak ti se pro změnu vypravili se svými 
učitelkami do Eliášovi štoly v Úsilném. I to byl pro ně velký zážitek, a musím říci, že i pro mne. Neb 
cesta štolou byla leckdy tak úzká a hlavně nízká, že dospělý muž měl co dělat, a má bolavá kolena a 
kyčle dostaly zabrat J.  

 
Orty - výprava do podzemí – měli jsme odborný doprovod 

V listopadu jsme ve škole přivítali mistryni světa z roku 2013 v atletice!!! Víte koho? Trochu Vám 
napovím. Běhá jedno kolečko na atletickém oválu, a trochu jí tam v cestě „něco“ překáží J. Ano, 
poznali jste, byla tu s námi na besedě Zuzana Hejnová. Děti tak měly možnost se nejen na cokoli 
zeptat, ale i se s hvězdou atletického světa vyfotit, nebo si prohlédnout některé její medaile. 
S organizací návštěvy pomohla paní Bouzková. 



 
Naše milá návštěva 

Jak už jsem upozorňoval v minulých kapitolách, není asi smyslem této kroniky popisovat každý rok 
úplně přesně ty stejné události. Ale začátek Adventu připomenout musím. Byl opět moc povedený, 
s rozsvěcením vánočního stromku na návsi, jarmarkem a se zpěvem všech dětí školy i školky. Prostě 
uteklo to, a už jsme měli Vánoce. 

Po Vánocích jsme vždy odjížděli na hory, a nejinak tomu bylo i tentokráte. Opět nás přivítaly Nové 
Hutě se spoustou sněhu. Paní učitelky měly nachystanou úžasnou tematickou hru „Šumavák a 
lyžníci“, na motivy známého českého filmu podobného názvu. Mimochodem, pokud někdo občas 
přijdete ke mně do ředitelny, stále tam mám jednu z tehdy nutných rekvizit pro hru. Hádejte, o co se 
jedná? Pokud nevíte, dejte dětem za úkol zjistit. Sněhu bylo dost, takže jsme lyžovali, bobovali, a také 
se byli podívat ve sklářské manufaktuře ve Vimperku.  

 
Na N. Hutích máme sjezdovku sami pro sebe 

Po návratu z hor nás čekaly zápisy a blížilo se pololetí. A s druhým pololetím vždy začínaly soutěže 
malých škol. Na Vavřínku v Hrdějovicích se tentokráte velmi dařilo Josefu Wohlmannovi a Lukáši 
Kaislerovi. Na našem pěveckém Boreckém hlásku byli úspěšní Jiří Král, Tereza Misařová, Anna 
Nováková a Nela Skalická.  Na soutěži Mlýnek, která se týká ČJ, byl úspěšný Václav Král. A veleúspěšní 
jsme byli také na Picassovi ve Vrátě. Zde se svými výtvarnými pracemi uspěli Lucie Hřebeková, Julie 
Ludvíková a Václav Král.  

 



 
Paní učitelky: Korousová, Kaislerová a Šonková při zápisu se svými skřítky a vílami 

Na přelomu jara a zimy se konalo množství menších třídních projektů. Ty většinou umožňují žákům 
lépe pochopit některé poznatky z běžné výuky, a také vytvářejí a upevňují kamarádské vztahy.  

A také jsme opět jeli za našimi přáteli do Arbesbachu. Tentokráte jsme, kromě obvyklých aktivit ve 
škole, navštívili muzeum venkovských řemesel nedaleko Arbesbachu. Konkrétně jsme měli možnost si 
prohlédnout výrobky z proutí, a to nejen košíky. A také jsme si mohli vyzkoušet výrobu přírodních 
mýdel. Bylo to opět velmi zajímavé, a celá návštěva proběhla jako vždy v úžasné atmosféře! 

 
Jsme v Arbesbachu 

Po návratu z Rakouska jsme organizovali tradiční Den seniorů. Ale tentokráte jsme ho pojali jinak. 
Uspořádali jsme ho jako exkurzi školou. A tak si každá třída, nebo i skupinka žáků, připravila pro 
babičky a dědečky různé aktivity v různých částech školy.  

A už tu byly Velikonoce, a opět spousta souvisejících aktivit. Třeba divadlo Víti Marčíka, nebo jsme 
pletli pomlázky ve školní družině pod vedením odborníka.  

No a květen a červen už byly plné třídních výletů a pobytů, oslav Dne dětí, a také nás čekal oblíbený 
fotbalový turnaj malých škol. Jako bývalý dlouholetý fotbalista jsem vždy ctil fotbalové tradice na 
Borku, a ve spolupráci s moc šikovnými tatínky (např. p. Leština, p. J. Viktora, p. R. Farka, p. Bláha a 



další) jsme se vždy snažili uspořádat pro žáky turnaj, který si za ty roky získal velkou oblibu. A jednou 
za čas nám vždy „dozrála kvalitní“ generace hráčů. A to bylo právě nyní. Náš A tým turnaj vyhrál, a 
béčko skončilo čtvrté. Turnaje se účastnilo sedm týmů. Rovněž t-ballový tým školy, pod vedením p. 
Drmoty, opět uspěl v okresním kole, vyhrál ho, a postoupil do republikového finále. 

 
Vyhráváme fotbalový turnaj před koncem školního roku 2014/2015 pod vedením M. Leštiny aj. Viktory 

A pak už nás všechny čekalo jen vysvědčení a vždy krásné letní prázdniny.  

 
Sbor na konci školního roku: stojící paní učitelky Kaislerová, Procházková, Šonková, Vaňurova a Mačkalová, dole pan učitel 
Erhart a Cvach 

Po nich tu byl další školní rok, rok 2015/2016. Trocha statistiky – začínali jsme se 106 žáky. Což jasně 
ukázalo moji prozíravost, když jsem v předchozích letech s panem starostou připravil navýšení 
kapacity školy. Ta původní kapacita (104) by nám v tomto školním roce už nestačila.  



V začátku školního roku jsme se s vybranými žáky vždy účastnili dopravní soutěže škol okresu. Zmiňuji 
to proto, že považujeme dopravní výchovu za velmi významnou součást vzdělávání. A i když se nám 
na soutěži nikdy moc nedařilo, myslím, že byla vždy velkým přínosem pro žáky. 

A také se objevila nová soutěž malých škol, která byla zařazena do podzimního období.  V ZŠ a MŠ 
Jílovice začali pořádat „Jílovický pidimaraton“. Vyrazili jsme tedy na zkušenou, a od té doby se 
účastníme pravidelně. Jedná se o terénní běžecký vytrvalostní závod. A nám se zde dařilo hned při 
premiéře. Ve svých kategoriích získal Martin Farka zlatou medaili, a Jakub Přibyl a Lukáš Kaisler získali 
bronz.  

V měsíci říjnu jsme organizovali tradiční keramické odpoledne pro rodiče a děti. Účast byla velká, jako 
ostatně vždy. A také jsme zorganizovali projekt pro naše sousední dvě školy v Hrdějovicích a na 
Hosíně. Všechny tři školy se společně setkaly na Těšíně u kapličky, a předaly si pozdravy a dárky. 
Součástí projektu pro naši školu byly velmi zajímavé úkoly, které žáci plnili cestou. V tomto projektu 
jsme se snažili, podobně jako i v jiných, pracovat s dětmi napříč různými ročníky, abychom podpořili 
dobré vztahy i mimo třídní kolektivy.  

 
Setkání tří škol na Těšíně (Borek, Hrdějovice Hosín) 

V listopadu byla asi nejzajímavější akcí ve škole aktivita s názvem „Objev svůj rytmus“. Práce 
s různými rytmickými nástroji, a také s různými rytmickými sekvencemi byla velmi zajímavá, a pro 
žáky byla velkým zážitkem.  

 
Objevujeme rytmy…. 



Starší děti byly rovněž na exkurzi v JE Temelín.  I to bylo velmi zajímavé. Pravidelnou častou aktivitou 
školy vždy byla také návštěva divadelních představení. Tentokráte jsme navštívili divadlo v Č. 
Krumlově. Hostovalo zde totiž známé divadlo Drak s představením „Ikaros“. Představení na motivy 
Starořeckých bájí a pověstí E. Petišky bylo velmi inspirativní.  

A už tu opět byl čas adventní. Chystali jsme zpívání ke stromečku, vyráběli dárečky na jarmark a ladili 
se na vánoční atmosféru. Součástí tohoto období je vždy také Mikuláš ve škole, kdy postavičky 
Mikuláše a čerta většinou „hráli“ ochotní rodiče či známí. Další obvyklou akcí tohoto období je vždy 
vystoupení našich prvňáčků na plese seniorů. To vše nás vždy postupně dostává do té správné 
vánoční pohody. Těsně před Vánocemi pak už probíhaly malé třídní besídky, kam většinou byli zváni i 
rodiče. V tomto školním roce jsme se ještě účastnili úžasného představení na Senovážném náměstí 
v Č. Budějovicích s názvem „Betlémský příběh“.  To bylo důstojným vyvrcholením adventního období.  

Po Vánocích jsme opět, dle letité tradice, vyrazili na hory. Naše „stálá základna“ v hotelu Kodrea 
v Nových Hutích nás tentokráte přivítala s menší sněhovou nadílkou. Lyžování tedy probíhalo na 
Zadově. Což bylo logisticky složité, protože nás tam vozily skibusy. Kdo lyžuje sám, se svými dětmi, ví 
jistě dobře, jaké to je, když vylezete z auta na parkovišti, a „stačí“ Vám přichystat na lyžovačku jen 
sebe a max. Vaše děti. A teď si zkuste představit, že ve třech lidech máte cca 30 dětí navléci do 
kombinéz, lyžáků, zajistit, aby si nikde nic nenechaly, nechyběly jim rukavice, helmy či čepice……a to 
vše narvat do busu každý den 2x……Snad nebude tajemstvím Vám říci, že jsme my učitelé byli vždy 
„vyřízeni“, a to se ještě nezačalo lyžovat. Ale radost dětí z prožitků pro nás byla vždy to hlavní. A když 
jsme se vždy zase z autobusu „vylodili“ na chatě, živí, zdraví a celí, a nic nám nechybělo, to pak byl 
úplně vrchol blaha J. Novinkou letošního pobytu bylo zavedení nové tradice, pro kterou jsem musel 
své kolegyně chvíli přemlouvat. Měly trochu obavu o bezpečnost dětí. Ale nakonec se povedlo, a od 
tohoto roku jsme pravidelně začali vždy v půlce pobytu na horách jezdit do bazénu ve Volarech. 
Samozřejmě, bazén jsem vždy zamluvil jen pro nás, a ukázalo se to, jako opravdu skvělé. Děti 
nadšené, a kolegyně nakonec také. A ještě to byla úžasná regenerace. Musím také říci, že nám ve 
Volarech vždy vyšli vstříc a poskytli nám vždy spoustu hraček do vody.  

 
Zápisoví skřítci a víly s paní učitelkami Procházkovou, Mačkalovou, Šonkovou a Vaňurovou 

Po návratu z hor probíhaly zápisy, a tak jsme zase chystali světničky a skřítky a víly. Ale už v takové 
logisticky méně náročné verzi, než dělal předchozí pan ředitel. A to i v souladu s tím, aby to pro 
budoucí prvňáčky nebylo tak náročné na soustředění. Vždy jsou ale zápisy moc hezkou událostí 



v životě školy.  Součástí tohoto období je i Den naruby. Už jsem o tom také psal, jen připomenu, že si 
děti z první třídy zavzpomínají na školku, a naopak děti ze školky jdou na ten den do opravdové třídy, 
aby si vyzkoušely, co je bude čekat.  

V tomto roce jsme začali psát další sportovní tradici. Domluvili jsme se školou v Hrdějovicích, a vždy 
v druhý den zápisů, se utkáváme v jejich krásné sportovní hale ve vybíjené. Během dopoledne se vždy 
sehraje několik časově omezených utkání v kategoriích jednotlivých tříd, které jsou ještě dělené na 
hochy a dívky. Při premiérovém zápolení se sehrálo 5 zápasů, a Borek zvítězil velmi těsně 3:2.  

I ve školním roce 2015/2016 probíhaly tradiční soutěže malých škol. A opět na některých byli naši žáci 
úspěšní, a na některých sbírali cenné zkušenosti. Nám se pro naši pěveckou přehlídku „Borecký 
hlásek“ povedlo přivítat v porotě bubeníka bývalé kultovní skupiny Oceán, Jana Vozáryho. A ukázalo 
se, že k nám bude Honza chodit rád i v dalších letech A jako obvykle, při přehlídce byla plná jídelna 
soutěžících, a diváků z řad dětí i rodičů.  

 
Borecký hlásek a Jan Vozáry v porotě (druhý zprava) 

Mimo tyto soutěže se ale konala také celorepubliková výtvarná soutěž, která doprovázela známou 
akci „Česko čte dětem“. A mimořádné ocenění v této výtvarné soutěži obdržela naše žákyně A. 
Přibylová. Dále byl v rámci celorepublikového vyhodnocení matematické soutěže Klokan velmi 
úspěšný další náš žák, Václav Krásnický. Získal ve své kategorii 1. místo v rámci celé České republiky. A 
fotbalovému týmu školy se podařilo podruhé za sebou vyhrát Pohár starosty Borku. Bylo to, 
z hlediska úspěšnosti našich dětí, velmi povedené jaro! 

 
I ve školním roce 2014/2015 opět vyhráváme fotbalový turnaj  

Naše přátele z Arbesbachu, kteří za námi přijeli, jsme tentokráte vzali do Vodňan, kde sídlí Fakulta 
rybářství a ochrany vod. Zde pro nás, i pro naše rakouské spolužáky, uspořádali velmi zajímavé 



interaktivní odpoledne. Viděli jsme zde mnoho ryb, plnili jsme různé úkoly a také jsme si mohli vzít do 
ruky živého raka.  

 
S rakouskými kamarády ve Vodňanech 

A ještě jedna důležitá věc se udála na jaře 2016. Naše škola získala možnost užívat krásnou novou 
tělocvičnu a keramickou dílnu. Obojí vzniklo z objektu bývalé kotelny naproti škole. Patří velký dík 
Obci Borek, zastoupené panem starostou Novákem, za krásné nové prostory využívané jak pro výuku, 
tak pro volnočasové aktivity. 

V závěru této kapitoly, zachycující dvouleté období (2014/2015 – 2015/2016), bych se rád ještě zmínil 
o jedné velmi důležité věci, která se nám s panem starostou podařila. A tou bylo uzavření smlouvy 
s městem Č. Budějovice o přidělení spádové školy pro žáky naší školy, kteří mají v obci Borek trvalé 
bydliště, a odcházejí po pátém ročníku. Tím byla zajištěna jistota pro rodiče odcházejících žáků, že 
dítě má kam nastoupit na druhý stupeň ZŠ. Připravil jsem panu starostovi veškeré podklady pro 
podání žádosti na Magistrát města Č. Budějovice. Po dohodě s rodiči jsem vybral do návrhu tři školy, 
o které byl mezi rodiči největší zájem. A pan starosta na jednání uspěl, byla nám přidělena škola, o 
kterou byl tehdy mezi rodiči největší zájem, škola v Nerudově ulici. Rodič má samozřejmě právo si 
vybrat při přestupu jakoukoli školu, ale jen na tu spádovou má jistotu, že dítě bude přijato. Podobně, 
jako navýšení kapacity školy, považuji i tento krok, jako velmi prozíravý.  

Opět bych rád omluvil ne vždy úplně přesvědčivou kvalitu fotek. Nicméně možná, že ta jistá „patina“ 
je právě to, co této kronice dodává jistý nádech sentimentu.  



 
Celá škola na konci školního roku 2015/2016 

 

 


