Je učitelkou matematiky a základů techniky.
Již po několika letech praxe byla paní učitelka Dvořáková vybrána vedením školy na funkci výchovné
poradkyně, kterou vykonává dodnes. Právě tato její práce je hlavním důvodem, proč ji kolegové sami
navrhli na toto prestižní krajské ocenění.
Kromě vynikající práce učitelky matematiky a informatiky, kromě vedení kroužků souvisejících
s těmito předměty, se věnuje práci se žákovskou samosprávou. Pod jejím vedením se nejedná jen o
formální záležitost. Starší žáci sami připravují pro mladší kamarády mikulášskou nadílku, organizují
různé soutěže ve třídách.
Paní učitelka Dvořáková je velkou iniciátorkou různých akcí školy, jimiž se významně prezentujeme na
veřejnosti. Za poslední roky to byl například Den EU při příležitosti vstupu naší republiky do tohoto
svazku; své organizační schopnosti využívá při přípravě školních projektových dnů, soustředění tříd
s rozšířenou výukou matematiky, organizaci rozloučení se žáky devátých tříd. Samozřejmostí je
stoprocentní plnění svých povinností jako učitelka a výchovná poradkyně; je oporou ostatním
učitelům při řešení výchovných problémů se žáky. Spolupracuje s metodickým sdružením 1. stupně,
chystá metodické listy pro učitele, při práci je vždy iniciativní, nečeká na zadání úkolů, ale aktivně je
sama vyhledává.
Jako velmi zdatná programátorka připravila v letošním roce pro své kolegy návrh na výstupní
hodnocení pro žáky vycházející ze školy, které má vysokou úroveň z hlediska formálního, obsahového
a současně jeho tvorba na základě připraveného programu ušetřila učitelům spoustu práce. Při
tvorbě školního vzdělávacího programu se podílí na evaluačních dotaznících pro rodiče i žáky. Má
přirozenou autoritu jak u žáků, tak u kolegů ve škole, proto je velmi platnou členkou úzkého
poradního sboru pro tvorbu vzdělávacího programu a stane se po proškolení druhou koordinátorkou
ŠVP.
O její oblíbenosti u žáků svědčí to, že byla loni jednou ze dvou učitelek druhého stupně, které děti
naší školy navrhly na ocenění Srdce na dlani.

Paní učitelka Dvořáková je velkou oporou pro vedení naší základní školy a současně skvělou kolegyní
ostatním pracovníkům školy, kteří ji pro její vlastnosti, aktivní a zodpovědný přístup k práci,
pedagogický talent, vysokou sociální a emoční inteligenci navrhli na ocenění mezi nejlepší
pedagogické pracovníky v kraji.

Nominaci paní učitelky Dvořákové podpořil i odbor školství, mládeže a sportu MěÚ Holešov a SRPŠ
při 1. Základní škole Holešov.

