
Devátá kapitola (Obnovujeme tradici školních akademií, úspěch školního časopisu, testování 
znalostí žáků, řešíme nově šatny, loučíme se s několika kolegyněmi  – 2016 až 2018) 

Školní rok 2016/2017 jsme už opět mohli zahajovat na školním nádvoříčku, sluníčko nám přálo. Pan 
starosta i pan ředitel (tedy já) jsme přednesli vítací projevy, a už jsme vyvolávali nové prvňáčky. Jejich 
třídní učitelkou se stala paní Mgr. Mirka Mačkalová. A vůbec jsme při tom startu netušili, co všechno 
v budoucích pěti letech společně zažijeme. Ale to už jsem jaksi předběhl. Ale vzhledem k tomu, že 
online kroniku píši ve školním roce 2020/2021, asi chápete, jak mi to prolínání „normálního“ a 
„covidového“ času dávalo zabrat. Takže zpět do podzimu 2016. Náš pedagogický sbor doplnila mladá 
slečna kolegyně Ivana Fojtová. Byla čerstvou absolventkou, a převzala třeťáky od paní učitelky 
Procházkové. Ani tady jsme netušili, že to vše v budoucnu bude jinak. A že se paní učitelka 
Procházková ke své třídě opět vrátí. Škola měla na začátku školního roku 110 žáků.  

 
Prvňáčci v roce 2016/2017 se svou třídní učitelkou 

Jak už jsem psal v minulé kapitole, ve škole v Jílovicích začala tradice nové soutěže v přespolním 
běhu. A tím nyní začínám, neboť jsme se opět účastnili, a získali zde tři medaile, zlatou V. Bouzková a 
M. Farka, a bronzovou D. Urzedovská. Pro děti to byl opět velký zážitek, pro mne radost, že se mi 
podařilo žáky vhodně vybrat. Na různých školních akcích vždy pomáhali rodiče. Už jsem psal o 
ochotných tatíncích při organizaci fotbalového turnaje, o maminkách, které pomáhaly na 
keramických sezeních či jarmarcích. A na pidimaratonu nám každoročně pomáhala hlavně paní 
Králíková, takže i jí patří dík.  

 
Keramické odpoledne s rodiči             V Jílovicích na přespolním běhu 



Začaly také školní kroužky. U nás byl vždy největší zájem o keramické tvoření. Vždy jsme se snažili 
uspokojit co nejvíce žáků. Rozběhly se také třídní i školní projekty, a další akce. Opět jsme se např. 
účastnili dopravní soutěže na úrovni regionu. Soutěž se vždy koná v areálu bývalého Automotoklubu 
(naproti Budvaru). Žáci druhých až čtvrtých tříd zde vždy soutěží v těchto dovednostech: dopravní 
testy, poskytnutí první pomoci, pohyb na kole v silničním provozu (dopravní hřiště) a jízda zručnosti.  

 
Jsme na tradiční dopravní soutěži škol z celého regionu 

Celé podzimní období bylo ale, kromě běžné výuky, prodchnuto přípravou na něco, co už kdysi 
v historii školy bylo. Jak jste už asi z předchozích kapitol zjistili, celý podzim ve škole je vždy zaměřen 
na aktivity, které se cílí k adventnímu období. Když jsem v roce 2012 přebral vedení školy, bylo 
zvykem, že se v předvánočním období setkávali žáci, učitelé a rodiče nejen při zpívání před obecním 
vánočním stromem, ale i na třídních besídkách. Ale já, i mé kolegyně, jsme se chtěli vrátit k organizaci 
velkých školních akademií, které kdysi organizovala zakladatelka školy. Obě varianty – velká školní 
akademie nebo malé třídní besídky – mají své klady i zápory. Nám se jevilo, že třídní besídky se 
dostávaly pomalu na hrany svých možností. Třídy byly početnější, a nebylo snadné se do místností i 
s rodiči vejít. Také se těžko daly dělat v jeden den, neboť v případě sourozenců pak rodiče měli 
problém, které třídě dát přednost. A tak jsme se vrátili k myšlence velké školní akademie. A právě 
příprava této, po dlouhých letech, opět velké akademie nás opanovala skoro celé období od září do 
prosince 2016. Příprava, nácvik a organizace byla velmi náročná. Tuplem, když současně – při běžné 
výuce – ještě nacvičujete na vánoční zpívání, a třeba i seniorský ples. Ale to nám rozhodně neubíralo 
sil. A 6. prosince 2016 jsme se konečně dočkali. Do zaplněného sálu (opravdu praskal ve švech) jsme 
přišli s představením „Živý Betlém a koledy“.  Více než hodinový program byl velmi povedený, a 
závěrečný obrovský potlesk jasně ukázal, že námi zvolená cesta byla správná.   

 



Potěšila nás i povzbudivá slova pana starosty Nováka, který akademii také přihlížel a naše úsilí 
náležitě ocenil. Vánoce mohly začít. Nový rok jsme zahájili naším tradičním pobytem na horách. Ale 
ani žáci, kteří zůstali ve škole, nepřišli o zimní radovánky. I na Borku bylo dost sněhu na bobování. 

 

Nové Hutě se tedy po roce staly opět příjemným dočasným domovem naší lyžařské výpravy. Po 
návratu z hor jsme se chystali na zakončení pololetí. A s druhým pololetím začaly obvyklé soutěže 
malých škol. Výborně nás reprezentovala A. Novotná v Hrdějovicích při recitaci. Ale naši žáci se 
účastnili i dalších soutěží. Například G. Hrdinová byla oceněna 2. cenou na okresní klavírní soutěži. 
Pořádali jsme i tradiční Den seniorů. A pro nás to vždy byla moc příjemná událost. Ano, dalo práci 
připravit program pro prarodiče, a také představit aktivity a prostory školy. Ale vždy nám 
s kolegyněmi připadalo, že babičky a dědečkové jsou strašně moc vděční za tyto aktivity, a vždy jsme 
od nich slyšeli jen pochvalná a vlídná slova.  

 
Den seniorů 

V dubnu jsme po roce opět vyrazili do Hrdějovic, svést lítý souboj ve vybíjené s naší sousední školou. 
A loňské vítězství jsme neobhájili. Ale lacino jsme svou kůži nedali. Bojovali jsme jako lvi, ale je to 
prostě sport.  

Přibyla také nová vlastivědná soutěž ve škole ve Svatém Jánu nad Malší. A hned jsme získali 1. místo 
(J. Vošalík) a 3. místo (J. Přibyl). Naši žáci J. Bauer a A. Krásnická byli úspěšní na okresním kole 
Pythágoriády. A. Vavreková nás vzorně reprezentovala na vědecké soutěži Science Games 2017. Další 
náš žáček, Š. Jinderle, byl nejlepším v rámci srovnání všech žáků v republice při matematickém 
Klokánkovi. Těch úspěchů bylo na jaře 2017 tolik, že opravdu nejde vypsat úplně všechny.  



Na našem Boreckém hlásku jsme tentokráte měli v porotě, kromě tradičního předsedy v osobě pana 
starosty Nováka, také část kapely Josefa Maxy.  

 
Pan starosta Novák a Pepík Maxa v porotě Boreckého hlásku 

S panem Maxou tradičně organizujeme spoustu školních a také obecních akcí. A byli jsme tedy moc 
rádi, že tentokráte nám pomohl i s touto naší tradiční pěveckou přehlídkou. 

Na jaře se nám povedla ještě jedna úžasná věc. Vy už, nejen z předchozích kapitol, víte, že škola 
připravuje a vydává časopis, který je tvořen samotnými žáky, jejich příspěvky. V časopise jsme se vždy 
snažili ani ne tak o dokonalost, ale hlavně o autenticitu! A to se asi vyplatilo. V rámci krajského kola 
soutěže školních novin a časopisů se náš časopis INKOUST umístil na krásném druhém místě. A to 
jsme ještě netušili, že to není konec. Na konci školního roku jsme stejné místo, tedy druhé, obsadili 
s naším časopisem i v celorepublikovém měření. A to už bylo ocenění jako hrom!!! Zde by bylo na 
místě poděkovat nejen dětem, které do časopisu přispívaly a přispívají, ale také paní učitelkám, které 
s tím kdy pomáhaly, a také třeba rodičům, kteří své děti inspirovali k napsání příspěvků. Ale hlavní dík 
patří hlavním „redaktorům“ časopisu. Největší dík by měl patřit naší, dnes už bývalé kolegyni, paní 
vychovatelce Mgr. Martině Hlaváčové (dříve Kubešové). Ta stála nejen u zrodu časopisu, ale hlavně u 
tohoto největšího úspěchu. Ale ani po jejích odchodu ze školy se časopis nepřestal tvořit a vydávat. 
Na organizaci jeho tvorby se podílely, a dále podílejí, většinou šikovné paní vychovatelky.  

V tomto školním roce byli také testováni žáci 5. třídy v rámci celostátních inspekčních programů. 
Tentokráte v oblasti ČJ, M a Člověk a jeho svět. Česká školní inspekce tak vcelku pravidelně zjišťuje 
úroveň žákovských kompetencí, tedy znalostí, dovedností, schopností a postojů.   

 
Na přátelské návštěvě v Rakousku 



Závěr školního roku byl, kromě obvyklých akcí, jako byl Den dětí nebo fotbalový turnaj, tentokráte ve 
znamení celoškolního projektu s názvem „Člověk a nebe“. Projekt byl opět zaměřen na promíchání 
žáků napříč ročníky, a na podporu posilování sociálních vazeb i mimo třídu. Z hlediska tématiky se 
jednalo o atraktivní oblast všeho, co souvisí s nebem a létáním. Už po cestě na místo (letiště Hosín) 
jsme ve skupinách s žáky plnili různé úkoly. Na letišti jsme se pak v několika skupinkách vystřídali 
v jednotlivých sekcích. Mohli jsme vystoupat na řídící věž, a kromě povídání o letišti, si pustit 
vlaštovku z věže. Navštívili jsme hangáry, a viděli jak běžná letadla, tak ultralehká letadla. Měli jsme 
také nádhernou prezentaci leteckých modelářů, při které byli žáci „bombardováni“ z modelu letadla 
cukrovinkami.  

 
Závěr školního rolku  2016/2017 – celá škola 

 

 
Učitelský sbor 2016/2017, zleva: Ivana Fojtová, Jitka Vaňurová, Martina Hlaváčová, Radek Cvach, Miroslava Mačkalová, 
Renata Kaislerová, Jana Šonková 



Školní rok 2017/2018 jsme začali s paní učitelkou Šonkovou v první třídě a s její „posilou“, novou paní 
asistentkou Lenkou Uhlířovou. A nebyl vůbec čas rozjímat o uplynulém létu, školní rok odstartoval 
naplno! Začaly různé soutěže a mnohé další aktivity. V době, kdy kroniku píši, je svět nějaký „jiný“, 
tehdy si vůbec nikdo neuvědomoval, jak je skvělé jezdit s žáky po soutěžích, setkávat se s jinými 
školami, užívat si nových zážitků a zkušeností. A my také hned odjeli na přespolní běh do Jílovic. A při 
naší třetí účasti přišel opět obrovský úspěch. I v předchozích letech jsme byli vždy velmi úspěšní, ale 
letos jsme z šesti kategorií (závodů) přivezli tři zlaté medaile (T. Adamec, M. Hirschová a L. 
Hřebeková), jednu stříbrnou (D. Brom), jednu bronzovou (J. Přibyl) a ještě jedno čtvrté místo (D. 
Urzedovská). Vstup do školního roku byl tedy po sportovní stránce neskutečný!  

 
Pan ředitel se svými úspěšnými běžci 

Jako i v jiných školních letech jsme také spustili zájmové kroužky. Nebudu je vyjmenovávat, ale chtěl 
bych poznamenat, že jsme měli v tomto školním roce 21 skupin žáků v různých zájmových útvarech 
na škole. Je třeba říci, že třeba jen na keramiku chodily tři skupiny žáků. Píši to proto, že jsme byli 
v tomto vždy zcela výjimeční. Když si představíte počet dětských skupin v poměru k počtu žáků ve 
škole, tak jsme vlastně byli úspěšnější a organizačně zdatnější, než profesionální instituce pro práci 
s dětmi ve volném čase, jakou je třeba Dům dětí v krajském městě. 

Celý podzim také probíhaly různé projekty, např. ve spolupráci s hnutím Cassiopeia, Jihočeským 
muzeem a dalšími. V rámci projektu „Laskavec“ jsme připravovali různá překvapení seniorům v obci. 
Opět jsme se zúčastnili dopravní soutěže škol celého regionu. Proběhlo tradiční keramické odpoledne 
pro rodiče a žáky, pořádané paní učitelkami a školskou radou.  

Celý podzim je ale vždy ve znamení přípravy pěveckého vystoupení školy u stromku obce při zahájení 
Adventu. A také ve znamení příprav a secvičování programu na vánoční akademii. A ta také, dne 
6.12., proběhla, a opět dokázala zaplnit až k prasknutí kulturní sál na Borku. Vždy to do těch Vánoc 
strašně rychle uteče. Po Vánocích jsme, jak velela tradice, opět s částí žáků odjeli na hory.  

Ve škole také došlo k technickým změnám. Vzhledem k nedostatku míst pro všechny žáky v 
žákovské šatně, jsme pro žáky 5. třídy nainstalovali uzamykatelné skříňky do haly.  



Druhé pololetí je vždy, jak už jistě z předchozích kapitol dobře víte, ve znamení soutěží „malých škol“. 
Ale nejen to, ve škole jsme také vždy drželi tradici Masopustu. Vždy nás v tom období v prvním patře 
školy „navštíví“ naše děti ze školky, a pořádně nám tyto tradice připomenou. A tak tomu bylo i letos.  

Rovněž jsme pořádali Borecký hlásek, a v jeho porotě opět zasedl Honza Vozáry z Oceánu, a spolu 
s panem starostou Novákem, a nadějnou, možná budoucí operní pěvkyní Martinou Pavlínovou, se 
pokusili ocenit ta nejpovedenější vystoupení.  

Občas se naše škola účastní také školních šachových přeborů. To tehdy, když se nám tu sejdou dobří 
šachisté. V tomto školním roce se nám podařilo získat stříbrnou pozici v rámci celého kraje. Tým 
tvořili E. a Š. Nechvátalovi, J. Berkovec a M. Večerek.  

Také se uskutečnil třetí vzájemný zápas ve vybíjené mezi Borkem a Hrdějovicemi. Je to vždy v čase 
zápisů, a tentokráte se obě školy rozešly remízou. Ale sport to byl úžasný, atmosféra nepopsatelná! 

 
V Hrdějovicích se schyluje ke školnímu derby ve vybíjené 

Na výtvarné soutěži ve Vrátě byla A. Novotná první a. J. Malíková druhá. Ve vlastivědné soutěži získal 
1. místo J. Král a 3. byl J. Vošalík. I v baseballu jsme letos uspěli, a byli dvakrát druzí na regionálních 
turnajích škol. A fotbalový „B“ tým školy obsadil třetí místo na námi pořádaném fotbalovém turnaji, 
který se každým rokem těší stále většímu zájmu škol.  

Ve šk. roce 2017/2018 jsme přivítali naše přátele z Arbesbachu zase u nás. Návštěva se uskutečnila 
dne 21.6. 2018, a proběhla ve velmi přátelském duchu. Program tohoto dne byl motivován v rámci 
projektu „Interreg“ polytechnickou výchovou. České i rakouské děti se seznámily s historií 
koněspřežné železnice a s historií vodárenství. Navštívili jsme totiž Jihočeské muzeum a Vodárenskou 
věž. Zde si žáci v rámci interaktivních vzdělávacích programů rozvíjeli znalosti o této – pro České 
Budějovice typické - problematice. Součástí programu byla nejen vycházka po stopách koněspřežky a 
vodárenství, ale také dokumentární filmy, a práce s pracovním listem. V naší delegaci byli vybraní žáci 
3. - 5. třídy. Dospělé osazenstvo výpravy tvořil pan ředitel Cvach a pan starosta Borku – p. Novák, 
dále paní učitelky Kaislerová a Hansová. Tento den jistě zanechal ve všech účastnících jen ty nejlepší 
dojmy. 



 
Kolegyně Martina Hlaváčová (druhá zprava) a Ivana Fojtová (první zprava) se s námi rozloučily 

Závěr školního roku byl ve znamení velkých loučení s některými našimi úžasnými kolegyněmi. Velké 
„ztráty“ jsme utrpěli hlavně ve školní družině. Obě dlouholeté kolegyně, paní vedoucí vychovatelka 
Martina Hlaváčová a paní vychovatelka a učitelka Dana Hansová se rozhodly, že jejich cesta již dále 
povede jinudy. A rozloučili jsme se také s naším benjamínkem, paní učitelkou Fojtovou. Všechny tyto 
kolegyně ale zanechaly v naší škole velmi kladný otisk. Tak jsme jim poděkovali a popřáli hodně 
radosti v jiných sférách. A pak už jsme se všichni vypravili za velkými letními prožitky, které prázdniny 
vždy přinášejí. 

 


