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Rok 1961
Slavnostním otevřením školní budovy 3. září 1961 byl zahájen školní rok 1961-1962.
Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Jůda, zástupkyní ředitele byla Milada
Biňovcová.
639 žáků 1. – 9. ročníku vyučovalo 26 učitelů:
1.A - Dagmar Faltejsková, 1.B - Helena Žižková
2.A - Hana Stehlíková, 2.B - Miloslava Balíková
3.A - Vratislav Vorel, 3.B Hedvika Bendová
4.A - Marie Košťálová, 4.B - Helena Kulíková (MD), Rozálie Tůmová
5.A - Božena Broglová, 5.B - Hana Králová, 5.C - Jaroslav Černý
6.A - Hana Kubíková, 6.B - Božena Horáková, Jaroslava Erbenová,
6.C - Marie Klementová
7.A - Lubomír Šnajdr, 7.B - Zdislav Balík, 7.C - Jaroslava Bořanová
8.A - Jana Richterová, 8.B - Hana Martinská
9.A - František Pernický, 9.B - Zdislav Kuchta
Učitelé bez třídnictví: Vlasta Kuchtová, Jan Adámek, Jiří Lomberský
Školní družina a školní klub: Jiřina Totzauerová, Anna Muchová, Jana Hrdličková
Administrativní pracovnice: Gertruda Jakubcová
Školnice: Libuše Křížová
Topič a údržbář: Václav Noha
Uklízečky: Božena Barešová, Ludmila Mašková, Helena Podolková, Květoslava
Obešlová
Vedoucí jídelny: Jana Musilová
Kuchařky: Marie Chmelíková, Anežka Fišperová, Anna Vašíčková, Josefa Zíbarová

Učitelský sbor ve školním roce 1961 – 1962

Průběžné změny základní školy od roku 1961 do roku 2021
Od roku 1961, kdy slavnostním otevřením začal první školní rok v nové školní
budově, se na základní škole vystřídalo několik ředitelů a ředitelek: Miroslav Jůda
1961 – 1969, Milada Biňovcová 1970 – 1977, Slavomír Matoušek 1978 – 1991 a od roku
1991 je ve vedoucí funkci ředitele základní školy ředitel Mgr. Jaroslav Linek. Stejně
jako vedení školy se měnila i škola samotná. Hned po otevření školy v roce 1962 byla
otevřena nová tělocvična. Společnou prací učitelů, rodičů, žáků a veřejnosti byla ve
školním roce 1964-65 provedena sadová úprava před školou. Byly zřízeny a postupně
vybaveny moderní odborné učebny – učebna biologie, chemie a fyziky, výtvarné
výchovy, zeměpisu, kovodílna a dřevodílna. V roce 1967 byl kladně vyřízen
požadavek na přístavbu školní jídelny. Do té doby se žáci stravovali ve dvou
dřevěných budovách proti škole. Stavbu nové školní jídelny s prostory pro školní
družinu zahájili v roce 1973 a zprovozněna byla spolu se třemi odděleními školní
družiny 29. srpna 1975. Ve školním roce 1970-71 odešel ředitel školy Miroslav Jůda do
Plané. Na jeho místo byla jmenována Milada Biňovcová, zástupcem ředitele
František Pernický, který v roce 1973-74 odcházel do důchodu. Ve školním roce 197475 se stal zástupcem ředitele Slavomír Matoušek, bývalý ředitel málotřídní školy
v Pavlovicích. Po zrušení málotřídních škol tvořilo školní obvod borské školy 26 obcí.
Ve školním roce 1977 – 78 byl v areálu školy vybudován školní pozemek pro výuku
pěstitelských prací a za tělocvičnou vzniklo hřiště, které doposud slouží hlavně
dětem ze školní družiny. Byl vysázen školní sad jabloní a před budovami školy byly
vysázeny dlouhé záhony růží. V roce 1977 po odchodu Milady Biňovcové byl
jmenován ředitelem školy Slavomír Matoušek a zástupkyní ředitele Jaroslava
Erbenová. V roce 1981 byla druhou zástupkyní ředitele školy jmenována Libuše
Kureková. Od 1. února 1991 byl zástupcem ředitele školy Lubomír Šnajdr. V červnu
1991 se stal ředitelem ŠÚ Tachov. V roce 1985 byla nahrazena prosklená chodba od
hlavních budov k tělocvičně přístavbou, zde vznikly další školní prostory – např.
pracovna pěstitelských prací, kuchyňka, učebna hudební výchovy a některé
kabinety. V roce 1991, po odchodu Slavomíra Matouška, byl jmenován ředitelem
školy Mgr. Jaroslav Linek a ve vedoucí funkci pokračuje se zástupkyní Jaroslavou
Erbenovou. Školní budovu čekala v tomto školním roce rekonstrukce vodovodu na
2. stupni ZŠ (místo kovu plast) a v roce 1992-93 rekonstrukce vodovodu na 1. stupni
ZŠ. Ve školním roce 1994-95 do pozice zástupkyně ředitele nastoupila Mgr. Marie
Zemanová. Od listopadu 1995 do dubna 1996 proběhla rekonstrukce střechy. V roce
1998 - 99 byla provedena výměna kotelny na tuhá paliva za kotelnu plynovou.
Následně v roce 1999 – 2000 se opravovala fasáda školy, byl vyzděn krček do jídelny
a zrekonstruována podlaha v jídelně (lino bylo nahrazeno dlažbou). Byla natřena
okna školy. Ve školním roce 2001-2002 byla opravena nová fasáda u jídelny a
dokončena fasáda 1. stupně ZŠ ze zadní strany. Dále byla zmodernizována učebna
fyziky a chemie a vybudována učebna informatiky. V dalším školním roce byla
dovybavena jídelna – konvektomat, odsavače par aj. Ve škole proběhla i generální
oprava topení – hlavní rozvody. O čtyři roky později, ve školním roce 2005 - 2006,

byly vyměněny tabule na 2. stupni ZŠ. V dalším roce se uskutečnila výměna radiátorů
v budově 1. stupně ZŠ. V budově 2. stupně ZŠ byly vyměněny radiátory v následujícím
školním roce 2007-2008, spolu s tímto proběhla i oprava střechy tělocvičny. Ve
školním roce 2009-10 byly zrekonstruovány toalety na 1. stupni, o rok později i na 2.
stupni. Ve školním roce 2010 - 2011 nastoupila do pozice zástupkyně ředitele Mgr.
Naďa Sláviková. Vznikly dvě nové multimediální učebny, byla vyměněna okna na 2.
stupni ZŠ a zrekonstruován hlavní vchod ZŠ. V roce 2012 odešel, po jednadvaceti
letech ve funkci, ředitel Mgr. Jaroslav Linek do zaslouženého důchodu. Novým
ředitelem pro školní rok 2012-13 byl jmenován Mgr. Martin Šrámek, ve vedoucí funkci
pokračoval se zástupkyní Mgr. Naďou Slávikovou. Z důvodu náhlého úmrtí v lednu
2013 ho po zbývající část školního roku zastoupil bývalý ředitel Mgr. Jaroslav Linek.
Pro následující školní rok 2013-14 byl jmenován ředitelem školy Mgr. Daniel Koblen.
V tomto školním roce byla zrekonstruována vzduchotechnika ve školní jídelně,
vyměnila se okna v pavilonu jídelny, opravil se chodník a plocha u jídelny,
zrekonstruovala se kompletně cvičná kuchyně pro žáky a došlo i na odizolování a
statické zajištění tělocvičny i spojovacího krčku. Ve školním roce 2014-15 se
rekonstruovaly některé kmenové třídy prvního stupně ZŠ (2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4.
B, 5. A, 5. B), učebna přírodopisu, dvě oddělení školní družiny (druhé a třetí
oddělení), toalety pro dívky a hochy u jídelny, vybavila se školní knihovna.
Následující školní rok 2015-16 se pokryl celý prostor školy internetem (wifi), učebny
se vybavily multimediální technikou a zakoupily se tablety. Na pozemku školy došlo
k opravě plotu školní zahrady (východní část) a k demolici starého zahradního
domečku. Zrekonstruovaly se šatny, čtvrté oddělení družiny, sprchy a WC u
tělocvičny. Nezapomnělo se ani na modernizaci školní jídelny. Ve školním roce 201617 se pokračovalo v rekonstrukci kmenových tříd na druhém stupni ZŠ (6. A, 6. B, 7.
A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. B), modernizovaly se počítačové sítě a na pozemku školy se
postavil altán sloužící jako zahradní učebna. Ve školním roce 2017-18 škola přešla
na novou elektronickou evidenci žáků (Škola Online), byl naplánován přechod na
elektronickou třídní knihu a elektronické hodnocení žáků (elektronická žákovská
kniha). Ve školním roce 2018-19 se upravila školní zahrada (skleník, výsadba nových
stromů), vybudovala se bezbariérová toaleta, nakoupil se schodolez, proběhla
výměna osvětlení na chodbách a v kancelářích a zrekonstruovaly se učebny Ch/F a
informatiky na druhém stupni ZŠ. Následný školní rok 2019-20 vzniklo nové - páté oddělení družiny, zrenovovala se sborovna prvního stupně a několik kabinetů
(kabinet přírodopisu, kabinet matematiky/fyziky a kabinet I. stupně), dále se
zrekonstruovaly kancelář výchovného poradce a preventisty spolu s návštěvní
místností pro zákonné zástupce. Nezapomnělo se ani na rekonstrukci učebny a
kabinetu výtvarné výchovy. Byl zahájen provoz elektronické třídní knihy a knihy
žákovské. Od března 2020 byly školní roky náročné pro všechny zaměstnance školy,
jelikož jsme se potýkali s uzavřením vzhledem k nařízení mimořádného opatření
vlády (COVID). Vedení školy muselo rychle reagovat a vybavit pedagogické
pracovníky IT technikou pro distanční výuku a zajistit chod školy a výuky online. Poté

nás čekalo opět něco nového – testování žáků, nošení roušek a respirátorů. Vše jsme
zvládli. Ve školním roce 2020-21 byly nakonec uskutečněny i plánované rekonstrukce
vstupních bran na pozemek školy, rekonstrukce knihovny, převod inventárních knih
do elektronické podoby a po šedesáti letech se pedagogičtí pracovníci dočkali
rekonstrukce velké sborovny na II. stupni ZŠ.

Rok 2021
Školní rok 2020 – 2021 k 30. 6. 2021
429 žáků 0. – 9. ročníku vyučovalo 28 učitelů, ke vzdělávání dopomáhalo 19 asistentů
pedagoga a odpoledne zajišťovalo chod školních družin 5 vychovatelek:
Ředitelem školy je Mgr. Daniel Koblen.
Zástupkyní ředitele je Mgr. Naďa Sláviková.

Administrativní pracovnice: Jitka Hetnerovičová
Přípravná třída (0. ročník) – Mgr. Vlasta Baníková
1. A – Mgr. Dagmar Králíková, 1. B – Mgr. Jitka Pražáková
2. A – Mgr. Lenka Blažková, 2. B – Mgr. Alena Kunžwartová
3. A – Mgr. Šárka Šulanová, 3. B – Mgr. Markéta Jarošová
4. A – Lenka Burdová, 4. B – Mgr. Jana Kostrounová
5. A – Mgr. Anežka Blahutová, 4. B – Mgr. Ludmila Geslová, 5. C – Bc. Petra Rubantová
6. A – Mgr. Dušan Hovězák, 6. B – Aleš Komárek, 6. C – Ing. Lucie Huttová
7. A – Mgr. Bedřich Balák, 7. B – Mgr. Stanislava Stieglerová
8. A – Mgr. Lenka Váchová, 8. B - Mgr. Alena Jakubcová
9. A – Mgr. Miroslava Šnajdrová, 9. B – Ing. Jana Hrubá
Učitelé bez třídnictví: Mgr. Bc. Zdeněk Králík, Mgr. Vladimír Dub, Isabela Habová,
Zuzana Ptaszek, Michaela Dominová

Učitelský sbor ve školním roce 2020 - 2021

Asistenti pedagoga: Kateřina Školková v přípravné třídě, Olga Glane v 1. B, Jaroslava
Barhoňová DiS. v 2. A, Eva Čurková v 2. B, Marcela Sotáková v 3. B, Jana Burešová ve
4. A, Ingrid Dufková ve 4. B, Martina Malíková André v 5. A, Marie Kortanová v 5. B,
Marta Juklová v 5. C, Alice Haníková v 6. B, Pavla Oncirková v 6. C, Marie Hálová v 7.
A, Robert Denkócy v 7. B, Lenka Krivdová v 8. A, Marie Pacnerová v 8. B, Elena
Pňačková v 9. A.

Školní družina: Eva Čurková, Jana Burešová, Jaroslava Barhoňová DiS., Marcela
Sotáková, Ivana Hlaváčová

Školník: Příkaský Miloš
Uklízečky: Krasanovská Jana, Matejčíková Dana, Šmelková Hana, Frolíková Veronika

Vedoucí jídelny: Mollerová Jana
Kuchařky: Bláhová Růžena, Havašová Jitka, Chavíková Blanka, Kazdová Stanislava,
Blažková Zdeňka

