Text návrhu:

Paní učitelka Ivana Svačinová vyučuje na 1. stupni, většinou v 1. – 3. ročníku. Svou pedagogickou
kariéru začala na Zlínsku a v roce 1996 přešla ze Základní školy ve Fryštáku do Holešova. Na 1.
Základní škole Holešov tedy působí 15 let.
Na oživení výuky velmi ráda pro své žáky zhudebňovala krátké říkanky a básničky z vlastní tvorby i
klasických dětských autorů. V roce 1998 za přispění tehdejšího Okresního úřadu Kroměříž vydala
z těchto prací Zpěvníček pro děti 1. stupně. I v současnosti se věnuje této aktivitě a své básničky
vkládá do prezentací a výukových materiálů, které tvoří v rámci projektu financovaného z ESF a
MŠMT.
Její zásluhou se začala na 1. stupni vyučovat matematika a český jazyk v ucelených blocích, což se
během let velmi osvědčilo a neumíme si již jiný způsob práce s nejmenšími žáky představit. Byla
několik let vedoucí metodického sdružení 1. stupně. Pro svůj lidský přístup, velmi dobrou spolupráci
s rodiči a láskyplný vztah k dětem byla vždy velmi oblíbenou a vyhledávanou učitelkou na naší škole.
Na úkor svého volného času organizovala mimoškolní akce jako například sobotní výlety se žáky a
rodiči ve vlastivědném kroužku, spaní žáků ve škole apod. Z vlastní iniciativy se stále vzdělává. Za
připomenutí stojí například několikaleté kurzy Brány jazyků, které probíhají na naší škole.
Paní učitelka Svačinová si vždy svědomitě plnila své úkoly a cenné zkušenosti předávala mladším
kolegům.
Je navržena k ocenění za dlouholetou kvalitní práci ve školství, kterou v letošním školním roce
ukončí.

Paní učitelka Dagmar Křenková je učitelkou 1. stupně, momentálně vyučuje pravidelně 1. – 3. ročník.
Na škole působí od roku 1997, předtím byla vychovatelkou na ZŠ Přílepy a 1 rok učitelkou na Základní
škole v Kostelci u Holešova.
Se stoupajícími zkušenostmi se Dagmar Křenková stává stále zapálenějším a nadšenějším
pedagogem. V krátkém čase se stala vedoucí metodického sdružení 1. stupně, zapojila se do

vzdělávání v anglickém jazyce – Brána jazyků, je úspěšnou řešitelkou již druhého projektu na 1.
Základní škole Holešov, který je spolufinancován z Evropských sociálních fondů a ministerstva
školství. Osvojila si práci s interaktivní tabulí, kterou využívá denně po celou dobu výuky a své
zkušenosti s touto prací předává dalším kolegům i z jiných škol jako lektorka dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Je také učitelkou vyhledávanou rodiči pro své děti.
Mimoto zpracovala v roce 2000 metodický soubor pro učitele pod názvem Netradiční tělesná
výchova na 1. stupni ZŠ.
Paní učitelka Křenková je navržena k ocenění za aktivní, kvalitní pedagogickou práci a propagaci
školy.

Paní učitelka Jana Polaštíková vyučuje český jazyk a občanskou výchovu. Na 1. Základní školu
nastoupila v roce 1995. Předtím působila 8 roků jako vychovatelka na Domu mládeže v Otrokovicích.
Na 1. ZŠ vede předmětovou komisi českého jazyka a v současné době zastupuje ve funkci metodičku
prevence rizikového chování žáků. Ve své práci je velmi pečlivá a zodpovědná. Její hodiny českého
jazyka jsou na vysoké úrovni, je příkladem mladším kolegům, které vede jako uvádějící učitelka.
S vedením školy spolupracuje při řešení problémů s chováním žáků. Pravidelně připravuje spolu
s výchovnou poradkyní náplň adaptačních pobytů a akcí zaměřených na vytvoření kladných vztahů
v kolektivech šestých tříd. Je vždy vstřícná, u žáků oblíbená.
Paní učitelka Polaštíková je navržena za svou dlouholetou kvalitní pedagogickou práci, v letošním
roce navíc oslaví životní jubileum.

Paní učitelka Sabová pracuje na 1. Základní škole od roku 2005. Přestože to není dlouhá doba,
dovedla si vytvořit v kolektivu své pevné místo. Je výbornou učitelkou českého jazyka. Její druhá
kvalifikace je ruský jazyk, který bohužel vyučovala pouze krátce jako nepovinný předmět. Paní
učitelka Sabová je výbornou metodičkou, ve své pedagogické práci je důsledná, svědomitá, pečlivá a
spolehlivá. I proto začala v letošním školním roce pracovat jako jednatelka SRPŠ.
Paní učitelka Sabová je navržena za výbornou pedagogickou práci a aktivní přístup při řešení
problémů.

