Text návrhu:
Paní učitelka pracuje na naší škole čtrnáctým rokem jako učitelka výtvarné výchovy. Její původní
profesí je učitelství pro mateřské školy, kde působila jako učitelka 18 let a 5 let jako ředitelka. Možná
právě proto má tak krásný vztah k dětem, a přestože není „kvalifikovanou výtvarnicí“, práce žáků pod
jejím vedením jsou plná poezie, fantazie a inspirace. Se žáky dokáže za použití všemožných
výtvarných technik vytvořit tak originální výtvarná díla, že je naše škola častým a úspěšným
účastníkem různých výtvarných soutěží v rámci celé Moravy.
Za poslední roky si ceníme obzvlášť jejího přínosu při tvorbě školního znaku, který používáme na
„hlavičkovém“ papíru, na všech dokumentech a jiných tiskovinách školy. Tento znak vznikl na základě
návrhů všech žáků školy, z nichž byl vybrán nejlepší, který paní učitelka vhodně dotvořila. Osobně se
také podílela na zhotovení znaku na sportovních tričkách žáků, která používáme při reprezentaci
školy.
Každoročně pomáhá žákům 9. tříd výtvarně zpracovat návrh na pamětní list, který tito žáci potom
obdrží spolu s vysvědčením na konci školního roku při slavnostním rozloučení.
Výčet aktivit paní učitelky Pastrnkové sice nepřesahuje rámec školy a města, přesto však není tak
běžné, aby se pedagog věnoval s takovou samozřejmostí různým pracím, které nesouvisí přímo
s výchovou a vzděláváním, ale velkou měrou přispívají k prezentaci školy na veřejnosti. Bývá to
například výtvarné ztvárnění různých blahopřání, pozvánek, drobných dárků. Velkým přínosem je
také dlouholetá spolupráce se SRPŠ při organizaci školního společenského večírku, kde se podílí na
citlivé, jednoduché a přitom slavnostní a decentní výzdobě společenského sálu.
Výtvarnými pracemi našich žáků zdobí celoročně prostory celé školy. Některé z nich jsou pro svou
zdařilost zarámovány a slouží jako stálá výzdoba. Náročnější výtvarné zkrášlení školy při konání
akademií, školního večírku nebo při různých výročích školy je vždy návštěvníky velmi obdivováno.
Podílela se spolu s dalšími učiteli na prezentaci projektu „Krajina za školou“, kde pod jejím výtvarným
vedením vznikla působivá výstava, která byla velmi kladně hodnocena všemi návštěvníky nejen pro
obsahovou, ale i estetickou úroveň.
Pravidelné sebevzdělávání a spolupráce s učitelkami 1. stupně, pro které chystá metodické hodiny,
jsou pro ni další samozřejmostí, neboť k nim přistupuje s vrozenou skromností, tak jako koneckonců
působí v celém svém vystupování. Na její keramickou dílnu nebo práci s drobným přírodním
materiálem se těší nejen kolegyně z 1. stupně, ale s radostí se zúčastňují i další zájemci o výtvarné
tvoření z naší školy. Proto jsme se rozhodli požádat v letošním roce o akreditaci pro tyto její výtvarné
počiny, neboť bychom chtěli i dalším pedagogům umožnit v rámci DVPP poznat spoustu tradičních i
netradičních technik nebo nápadů jak pracovat ve výtvarné výchově či kroužku.

Její vyučovací hodiny jsou totiž pro žáky psychickým balzámem na duši, jsou plny svěžího tvůrčího
ducha inspirace jmenovanou paní učitelkou. Pomáhá dětem zapomenout, že jsou právě ve škole,
odpoutat se od případného školního stresu a na vlnách fantazie se vznášet v různých časových
dobách nebo prostorech, aby tak strávily 2 hodiny v příjemné atmosféře a obohatily své zážitky o
estetické cítění, tak potřebné v dnešní uspěchané a přetechnizované době. Učí své žáky nacházet
krásu ve všedních věcech a předmětech, které nás obklopují. Ve škole i v kroužcích vyplývajících z její
profese tráví čas, který se neřídí hodinami. Je to zkrátka skutečná paní Učitelka.
Paní učitelka Pastrnková byla oceněna ve školním roce 2003/04 u příležitosti Dne učitelů Městským
úřadem Holešov jako nejlepší učitelka naší školy, ve školním roce 2005/06 byla navržena celým
kolektivem pracovníků školy na krajské ocenění, kde však nebyla vybrána.
O jejích kvalitách se zmiňuje také inspekční zpráva při hodnocení výuky výtvarné výchovy na 2.
stupni, protože je celá léta jedinou „výtvarnicí“ na 2. stupni na naší škole.
„O pracovitosti a fundovanosti učitelky vypovídá celková estetika a výzdoba přístavby školy.
V prosklených elegantních vitrínách jsou prezentovány práce žáků, často doplněné citáty
v kaligrafické úpravě. Také výtvarné artefakty dotvářejí atmosféru prostředí. Pozitivní při práci s více
ročníky je propojenost úkolů a gradace zájmu žáků.“ – Tolik citát z inspekční zprávy z roku 1996. Od
té doby školní inspekce předmět výtvarná výchova u nás na škole nehodnotila. Tato ukázka práce
naší paní učitelky je jistě dostačujícím důkazem toho, že předmět výchovného zaměření není možné
ve vzdělávání žáků podceňovat, neboť harmonicky doplňuje ostatní snažení všech učitelů naší školy
vychovat a vzdělat žáky tak, aby mohli nejen pokračovat na vyšších stupních školy, ale aby se stali
jedinečnými harmonickými osobnostmi.

Text návrhů, na kterém se podílel celý pedagogický sbor:
(v prosinci 2007 dovršila 60 let)
Paní učitelka pracuje na naší škole jako důchodkyně, vyučuje zeměpis a matematiku. V roce 2006 byla
jednou z navržených pedagogů, které jsme chtěli ocenit v rámci Zlínského kraje. Její bývalý kolega
Mgr. Jan Krčma o ní tehdy napsal tato krásná a výstižná slova:
Paní Macešková je pedagožka nesmírných zkušeností a velmi vstřícného přístupu. Při výuce využívá
vždy adekvátních motivací, inovativních metod a je jí vlastní velká míra empatie. I jako třídní učitelka
pracovala vždy velmi zodpovědně a příkladně. Vyučovat pro ni neznamená ukončit pracovní den ve
13 hodin, mnoho času jí zaberou i mimoškolní aktivity související s profesí (kupříkladu nelze
nevzpomenout nezapomenutelné přednášky na geografická témata). Začínající kolegy dovede
patřičně povzbudit a ocenit. Ve školství pracuje celý život a mnohé mu obětovala. Paní učitelka je
také svými žáky (nejen) z uvedených příčin oblíbena. Jedním z jejích příznačných rysů je totiž
schopnost i ochota vysvětlit látku srozumitelně i pro děti intelektuálně míně zdatné. Proto se těší
velkému respektu nejen svých žáků, ale i kolegů ve škole.

(v září 2008 dovrší 55 let)
Paní učitelka pracuje na naší škole již 32 let, vyučuje matematiku a hudební výchovu. Vždy se aktivně
zapojovala do života školy. Je pro ni samozřejmostí účastnit se různých kurzů v rámci dalšího
vzdělávání, zvyšovala si vzdělání na státní jazykové škole studiem německého jazyka, které zdárně
ukončila státní zkouškou a několik roků tento jazyk ve škole vyučovala. Dlouhá léta také úspěšně
vedla školní pěvecký sbor. Nyní přenechala tuto náročnou činnost mladším kolegyním a zaměřuje se
na přípravu talentovaných žáků na místní pěvecké soutěže. V posledních letech vede školní
fotokroniku, dokumentuje svými snímky veškeré dění ve škole během i mimo vyučování. V práci je
zodpovědná, je příjemná a milá kolegyně, výuku se žákům snaží zpestřit různými projekty.

(v červenci 2007 dovršila 50 let)
Paní Imramovská pracuje na naší škole od roku 1997 jako vychovatelka ve školní družině. Pro svou
práci je velmi zapálená. Díky jejímu úsilí patří naše družina mezi nejlépe vybavené jak nábytkem, tak
různými stolními hrami. Dokáže zapojit nejen své okolí ale i rodinu, aby školní družina na naší škole
nebyla jen popelkou, kde se „odkládají“ děti po vyučování. Letní tábory, které každoročně pořádá,
začala organizovat pod záštitou školy. O tyto tábory je mimochodem velký zájem pro svou pestrou
náplň, zajímavou činnost a pro rodiče velmi příznivou cenu. Naši školu také obohatila o pravidelný
prodej svačinek ve školním bufetu.
Paní Imramovská je vedoucí vychovatelkou na škole, ale její činnost přesahuje hranice města i okresu.
Vždy se zúčastňovala celostátních seminářů pro vychovatelky, aby načerpala novinky ze svého oboru
a vyměnila si zkušenosti s ostatními. V současné době vede vzdělávací semináře pro učitelky MŠ,
vychovatelky a učitelky 1. stupně zaměřené na výtvarné techniky. Je velkým přínosem nejen pro naši
školu ale pro rozvoj školních družin v celém kraji.

