Text návrhu:
Paní učitelka Libuše Procházková učí na 1. Základní škole Holešov více než 20 let.
Paní Procházková je jednou z nemnoha učitelů, kteří svým povoláním doslova žijí. Jako
učitelka matematiky se zasloužila o to, aby na naší škole byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou
matematiky a přírodovědných předmětů. Tato tradice na naší škole trvá již více než 15 let. Při
zavádění počítačů do škol jsme byli mezi prvními školami, které si z vlastních prostředků počítače
kupovaly a zařizovaly počítačovou učebnu. Z tohoto důvodu si také rozšířila kvalifikaci o další
předmět, který vyučuje, a to o výuku výpočetní techniky.
Matematika a informatika jsou předměty, které mají na naší škole díky paní učitelce vysokou
úroveň. Je vedoucí předmětové komise matematiky a současně metodičkou ICT. Její zásluhou máme
již několik let na škole 2 učebny pro informatiku a jednu malou pro žáky 1. stupně. Žáci 6. – 9. tříd
jezdí na pravidelná matematická soustředění na Rusavu, kde si rozšiřují své znalosti o praktická
cvičení v terénu. Na naší škole probíhají okresní kola olympiády v matematice, Matematický klokan a
Pythagoriáda, vše pod záštitou paní učitelky Procházkové.
Další aktivitou, kterou zviditelnila naši školu a současně pro ni získala finanční příspěvky, byly
projekty. Zpočátku to byly projekty v rámci SIPVZ (Proměny krajiny a města v průběhu času a Svět
v obrazech), dále žádost o menší grant poskytovaný neziskovou organizací (Nadace DKS – projekt na
úpravu atria školy). Největší projekt financovaný ESF a státním rozpočtem ČR je projekt Rozvoj
tvůrčího myšlení žáků pomocí informačních technologií. Na ten jsme získali cca 3 600 000,- Kč a
podařilo se nám vybavit školu 11 interaktivními tabulemi a další související technikou. Tento dvouletý
projekt jsme v tomto měsíci zdárně ukončili poslední monitorovací zprávou.
Mezitím ovšem paní učitelka Procházková podala další projekt, známý veřejnosti jako EU
Peníze do škol, tzv. šablony. V tomto projektu chceme navázat na naši práci v právě ukončeném
projektu, nakoupit další interaktivní tabule a zavést tak moderní výuku téměř do všech tříd naší školy.
My všichni – učitelé i žáci, kteří s interaktivní tabulí ve výuce pracujeme, si již neumíme představit
vyučování bez této pomůcky. A právě proto se paní učitelka rozhodla pomoci menším okolním
školám s I. stupněm v sestavení žádosti o projekt EU Peníze školám, neboť tyto malotřídní školy
nemají většinou dostatek učitelů zběhlých v psaní projektů a musely by si mnohdy nechat sepsat
žádost odbornou firmou, která ovšem udělá tuto službu za úplatu.
Právě v tom je momentálně největší přínos paní učitelky Procházkové, neboť pracuje nejen
pro rozvoj své domovské školy, ale pomohla svou radou i praktickou pomocí při vyplnění žádosti
všem okolním neúplným školám, které svůj projekt buď již podaly, nebo tak učiní v nejbližší době. To
vše samozřejmě s vědomím, že ve školství jsme zvyklí si předávat zkušenosti a rady nezištně.

Všechny zásluhy a důvody, proč si paní učitelka zaslouží významné ocenění, na které ji
navrhují všichni pedagogové školy, jsou shrnuty v těchto bodech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vynikající pedagogická práce učitelky matematiky a informatiky na základní škole
zásluha o vybudování učeben informatiky na škole
vedení předmětové komise matematiky
práce metodika ICT
rozvoj informatiky na 1. ZŠ Holešov
organizace okresních soutěží matematických olympiád pro všechny kategorie žáků ZŠ
školení informační gramotnosti pedagogických pracovníků (na naší škole získaly
osvědčení desítky pedagogů z celého bývalého okresu)
získání finančních prostředků pro školu z různých projektů
pomoc při sestavení projektů okolním školám nebo praktické rady jak začít (Žeranovice,
Rymice, Ludslavice, Žalkovice, Martinice, Rusava, Slavkov, Přílepy)
práce ve školské radě

Žádost v minulém roce podpořil i starosta města pan dr. Janalík a pan místostarosta a současně člen
školské rady Mgr. Seifert. Z dalších osob, které se podílí na rozvoji 1. Základní školy Holešov a které si
práce paní učitelky velmi váží a oceňují ji, neboť znají paní Procházkovou osobně z její práce ve
školské radě nebo jako rodiče našich žáků, je to pan poslanec Josef Smýkal – člen školské rady a pan
Ing. Tomšů – předseda školské rady a místopředseda SRPŠ.

Text návrhu:

Navržena je k ocenění za vynikající pedagogickou práci, k návrhu vedení školy se připojili i ostatní
pedagogové školy.
Paní učitelka Kuklová vyučuje na 1. Základní škole fyziku a chemii. Na tuto školu nastoupila po
mateřské dovolené v roce 1998. Předtím působila kratší období na základních školách v Březolupech,
Bílovicích a na 3. Základní škole Holešov.
Na škole vede předmětovou komisi přírodovědných předmětů, krátkou dobu působila také jako
metodička prevence rizikového chování žáků. Ve své práci je velmi zodpovědná, pečlivá a důsledná.
Při plnění úkolů je samostatná, je velmi dobrou třídní učitelkou a odbornicí ve svém oboru, což je
chemie a fyzika. Své vzdělání si v tomto směru průběžně doplňuje různými semináři a odbornými
školeními.

Je navržena k ocenění za vynikající pedagogickou práci a přínos pro rozvoj výuky na 1. ZŠ Holešov.
Paní učitelka Otmara Jeřábková pracovala nejprve jako učitelka MŠ, později si vzdělání doplnila o
studium speciální pedagogiky na VŠ a od roku 1994 pracuje na 1. Základní škole Holešov jako učitelka
I. stupně. Je vynikající elementaristkou, má odborné vzdělání v oboru logopedie a proto vede na
škole již léta logopedický kroužek s velmi dobrými výsledky. Pro školu je přínosem i z hlediska
výtvarného, neboť práce jejích žáků jsou vždy na vysoké úrovni a zúčastňuje se s nimi i různých
soutěží. V současné době si doplňuje vzdělání jazykovými kurzy pořádanými na škole v rámci DVPP,
proto vyučuje anglický jazyk v kroužcích na I. stupni ZŠ. Paní učitelka Jeřábková je velmi svědomitá,
pečlivá a spolehlivá ve své pedagogické práci.

Pan učitel Štopl byl navržen k ocenění za svou celoživotní pedagogickou práci.
Pan učitel Vlastimil Štopl vyučuje matematiku a tělesnou výchovu. Původně působil jako státní
zaměstnanec, od roku 1992 je učitelem na 1. Základní škole Holešov.
Byl vždy svědomitým a důsledným pracovníkem. Práci třídního učitele vykonával zodpovědně, svým
žákům se snažil vštípit morální zásady, vedl je ve sportu k čestnosti a hře fair play. Předával jim své
zkušenosti a pěstoval v nich ctižádost a snahu o co nejlepší výkon a o dobré uplatnění ve škole i
v životě. Všechny svěřené povinnosti, jako správcovství kabinetů či sbírek, vykonával na 100%.

