Text návrhu:

Paní učitelka Dvořáková se věnuje tréninku sportovní gymnastiky již od roku 1995. Je
trenérkou sportovní gymnastiky, rozhodčí a také členkou výboru.
Vystudovala učitelství matematiky, informatiky a pracovních činností, které vyučuje na II.
stupni 1. Základní školy Holšov. Není tedy učitelkou tělesné výchovy, ale gymnastice se
věnuje jako koníčku, ke kterému vede i mladé generace.
V budově holešovského Sokola dvakrát týdně vždy po 2 hodinách pravidelně trénuje
malé svěřence ve věku od 5 do cca 12 let. Za těch 20 let takto strávila s dětmi více než
3 200 hodin!
Jako trenérka začínala s nejmladšími dětmi – přípravkou. V posledních letech se věnuje
družstvu nejstarších děvčat. Úspěšně se s nimi účastní závodů a přeborů v rámci okresu
Kroměříž a Župy hanácké.
Mimo tuto pravidelnou činnost se však dětem věnuje i o víkendech. Zúčastňuje se s nimi
gymnastických závodů nebo organizuje další doprovodné sporty, jako je atletika,
vycházky do přírody a podobně. Tyto aktivity pěstuje pro posílení sportovní zdatnosti a
vytrvalosti dětí. Je aktivní členkou Sokola a proto během roku pořádá pod hlavičkou této
organizace pro malé gymnastky karneval, v létě pak příměstský tábor. Příměstský tábor
je vlastně sportovní soustředění gymnastů, které probíhá v holešovské Sokolovně. Mezi
holešovskými rodiči je o tyto programy velký zájem pro jejich kvalitní vedení a zábavnou
náplň.
Jako rozhodčí a členka výboru připravuje nástěnky, ve kterých Sokol prezentuje svou
činnost na veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že sportovní výkonnost našich dětí a mládeže se stále zhoršuje a
snižuje se doba, kterou mladí věnují nějaké pohybové aktivitě, je mnohaleté působení
paní učitelky Dvořákové velmi záslužnou činností. Gymnastický trénink pomáhá dětem
ke správnému držení těla, dýchání, rovné chůzi, držení rovnováhy a dalším pro zdravý
život důležitým dovednostem.

Před dvěma lety, kdy se vyřizovala žádost o dotaci na MŠMT na opravu stoleté
sokolovny, se aktivně zapojila do přípravy a podání žádosti. Díky jejímu přispění a
zkušenostem z podávání žádostí o projekty ve škole, byla tato žádost úspěšná a nyní
probíhají již dokončovací práce. Paní Jaroslava Dvořáková pomáhala po celou dobu
dohlížet na průběh oprav prováděných v budově sokolovny.
Paní Jaroslava Dvořáková je ve své práci zodpovědná, v tréninku přísná, ale vstřícná a
děti ji mají rády a váží si jí.
Pro svou obětavost, akčnost, dobré nápady a pedagogickou zkušenost je velkým
přínosem pro holešovský gymnastický oddíl.
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