Text návrhu:
Paní Kučerová byla navržena k ocenění své celoživotní pedagogické práce u příležitosti nedávných
70. narozenin a současně 50 let působení na 1. Základní škole Holešov.
Paní učitelka Kučerová je spjata s 1. Základní školou Holešov již od svých učitelských začátků. Po
vystudování Pedagogického institutu ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově) nastoupila 1. září 1964 jako
vyučující tělesné výchovy a matematiky na II. stupni této školy. Vzdělání si rozšířila v roce 1973
absolvováním postgraduálního studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Oba předměty, které vyučovala, měla velice ráda, a lásku k nim předávala svým žákům. Dovedla je
motivovat a aktivizovat k tomu, aby se zlepšovali. Současně jim byla pomocnicí, pokud jim učení příliš
nešlo. Ve svém volném čase připravovala budoucí absolventy základní školy na přijímací zkoušky
z matematiky na střední školy. Pokud byli mezi žáky takoví, které čekaly talentové zkoušky z tělesné
výchovy, trávila s nimi dlouhé hodiny v tělocvičně u výmyků nebo gymnastických prostných, i když její
zálibou byl především volejbal.
Byla členkou Asociace školních sportovních klubů a jako taková byla garantem okresních
volejbalových soutěží. Samozřejmostí bylo vedení volejbalového kroužku na škole, organizace všech
sportovních soutěží, lyžařských výcvikových kurzů, škol v přírodě, matematických soustředění žáků
školy a podobně. Žákyně školy se několikrát pod jejím vedením dostaly do republikových kol
sportovních soutěží – např. Chceme se líbit, Kočky apod. Dalších soutěží, na které připravovala a
doprovázela na ně žáky, kteří se velmi dobře umísťovali v okrskových, okresních i krajských kolech, by
bylo nepočítaně.
Byla předsedkyní oddílu odbíjené v Holešově a trenérkou oddílu žákyň, dorostenek i žen.
Tělesné výchově školní i mimoškolní prostě věnovala všechen svůj volný čas.
V době existence Pionýrské skupiny polovinu letních prázdnin věnovala účasti na letním pionýrském
táboře jako oddílová vedoucí. Svěřené úkoly vždy plnila co nejlépe a včas.
Od školního roku 1991-92 byla jmenována zástupkyní ředitele pro II. stupeň. Tuto funkci vykonávala
až do odchodu do důchodu v roce 2004. Tím však její pedagogická činnost neskončila. Dalších 7 let
působila na 1. Základní škole Holešov jako učitelka matematiky a tělesné výchovy. Ani potom se jí ale
brány školy neuzavřely. V práci s dětmi pokračovala alespoň jako vedoucí kroužku volejbalu dívek. O
jejím pedagogickém umu svědčí to, že do kroužku se v letošním školním roce 2013-14 přihlásilo 23
žákyň, které oceňují na paní učitelce především elán, schopnost podněcovat je k lepším výkonům,
citlivé hodnocení a současně přiměřenou náročnost. Paní učitelka i přes věkový rozdíl svým
svěřenkyním rozumí a dovede jim být vzorem, vedoucí i kamarádkou.
Ve své práci byla a je paní Jiřina Kučerová vždy důsledná, což je jedním ze základních předpokladů
pedagogického úspěchu. Nic svým svěřencům neodpustí, ale přes svou náročnost dovede být uznalá
a spravedlivá. Patří k těm učitelům, na které žáci nezapomínají.

Pro své pedagogické i lidské kvality byla oceněna Městem Holešov u příležitosti Dne učitelů za
celoživotní pedagogickou i sportovní činnost s mládeží v letech 2003 a 2009.
Paní Jiřina Kučerová je jednou z těch pedagogů, kteří celý svůj život spojili se svým povoláním, jež je
pro ni posláním v pravém slova smyslu. Je dosud přínosem nejen pro pedagogickou ale i sportovní
veřejnost v našem městě.

Text návrhu:

Paní učitelka Jitka Logajová vyučuje na 1. Základní škole na I. stupni. Svou pedagogickou dráhu
začínala na základní škole na Chvalčově a po půl roce přestoupila na ZŠ v Bystřici pod Hostýnem. Po
mateřské dovolené působila 1 rok v Rymicích a od školního roku 1975/76 je na 1. Základní škole
Holešov. Učitelskou kariéru opustila v devadesátých letech jen na 4 roky, aby vyzkoušela výhody i
nevýhody vlastního podnikání.
Paní učitelka Logajová má kvalifikaci pro výuku přírodopisu a pěstitelských prací na II. stupni ZŠ, ale
ve své kariéře téměř výhradně učila právě na nižším stupni. Ve své práci je zodpovědná a důsledná,
ani po letech praxe nepodceňuje přípravu na výuku, úkoly plní iniciativně a samostatně. Je výbornou
třídní učitelkou. Je oblíbená mezi kolegy i mezi žáky.
Paní učitelku Logajovou navrhli kolegové i vedení školy za vynikající celoživotní pedagogickou práci
a přínos pro výuku na 1. ZŠ Holešov.

Paní učitelka Božena Sklenářová učí na 1. Základní škole Holešov žáky na I. stupni, převážně v 1. – 3.
ročníku. Jejím prvním pracovištěm byla základní škola v Hulíně, poté ZŠ v Prusinovicích, Rymicích a
opět v Prusinovicích. Na 1. Základní školu nastoupila v roce 1992.
Za léta praxe se z ní stala výborná elementaristka. Se žáky si rozumí, skvěle dovede přizpůsobit formy
a metody práce nejmenším dětem. Pravidelně se zúčastňuje se svými žáky škol v přírodě. Ráda učí
hudební výchovu, proto ji vždy vyučovala i v paralelní třídě. Po celou dobu své pedagogické dráhy se
pravidelně vzdělávala, aktivně a zodpovědně přistupovala ke svěřeným úkolům.
Paní učitelka je navržena k ocenění za celoživotní výbornou pedagogickou práci a přínos pro rozvoj
1. ZŠ Holešov.

