Text návrhu:
Paní Jarmila Hanáčková je učitelkou I. stupně. Na 1. Základní škole Holešov pracuje od září
roku 1984. Ve školním roce 2014 - 2015 tedy završí 30 let nepřetržitého působení na jednom
pracovišti.
Během svého působení umožnila nesčetnému množství prvňáčků úspěšně zahájit své první
školní kroky. Jako učitelka 1. a 2. třídy, později 1. – 3. ročníku, učí své děti s láskou, důsledně
a přiměřeně náročně všem předmětům, které dovede během vyučování zajímavě vzájemně
propojit. Dnes jsou děti ve škole mimo jiné vedeny ke kompetencím k učení, komunikaci,
spolupráci a dalším potřebným dovednostem – to vše je pro ni samozřejmostí už od
samotných počátků její učitelské praxe. Mezipředmětové vztahy zvládá tak profesionálně, že
by mohla přednášet na pedagogických fakultách. Mnohé potřebné dovednosti se totiž na
vysokých školách nevyučují, na nejvhodnější přístup musí přijít učitel sám díky
pedagogickému nadání, intuici a schopnosti učit se od starších kolegů. A to je ta „třešnička
na dortu“, kterou se liší dobrý pedagog od vynikajícího, kterým bezesporu paní učitelka
Jarmila Hanáčková je.
Nikdy jí nechybí humor a laskavost. Své žáky dobře připravuje pro další učení nebo studium.
Proto na ni také mnozí vzpomínají i po mnoha letech a rádi se k ní hlásí. Díky svému elánu,
pracovní vytíženosti, neustálé ochotě vymýšlet nové věci a pracovat sama na svém rozvoji je
nenahraditelnou oporou pro vedení školy a vzorem pro ostatní učitele. Je neuvěřitelné, že už
v tomto roce dosáhne důchodového věku. Její práce zanechala na škole nesmazatelný otisk.
Byla u zrodu všech tradičních akcí, které sama vymyslela nebo se jich aktivně účastnila.
Třicetiletá historie naší školy je vlastně částečně výčtem jejích zásluh.
Na škole například začínala s pravidelnými týdenními pobyty žáků na škole v přírodě, založila
tradici předplatného na divadelní představení ve Zlíně pro žáky I. stupně. Jako členka ČČK
byla paní učitelka Hanáčková hlavním školním zdravotníkem, jezdila na lyžařské výcvikové
kurzy žáků, zavedla ve spolupráci s ČČK pravidelná každoroční školení všech žáků školy
v poskytování první pomoci. Z posledních tradic stojí za zmínku slavnost Den slabikáře,
vánoční jarmark, mikulášská nadílka pro žáky nebo Den otevřených dveří. Naše škola získala
pověst velmi dobrého pracoviště, kam se hlásí prvňáčci i z jiných městských obvodů nebo
obcí, mimo jiné i její zásluhou.
Mezi kolegy má paní učitelka Hanáčková přirozenou autoritu, mladším dokáže odborně
metodicky poradit. Proto také mnoho let pracovala jako vedoucí učitelka metodického
sdružení pro I. stupeň a před 10 lety se stala zástupkyní ředitelky školy. Je velmi flexibilní,

zodpovědná, důsledná a spolehlivá. Současně je upřímná, veselá a inspirující. Za jednu
z nejdůležitějších vlastností můžeme jmenovat její kamarádský přístup ke kolegům a
kolegyním, které řídí a kontroluje. Ve sboru je stmelující činitelem, který nepokazí žádnou
legraci a udržuje tak na pracovišti příjemné klima bez stresů a napětí.
Její kolegyně z I. stupně to mimo jiné vyjádřily slovy:
„Jako zástupkyně je pečlivá a vyžaduje to i po ostatních. Umí být na nás přísná, ale
nezapomene pochválit za dobře odvedenou práci. Záleží jí na atmosféře ve škole, má zájem
řešit problémy a je vždy připravená nás vyslechnout.“
Paní učitelka Hanáčková se významně podílí na kulturních a sportovních akcích školy.
V minulém roce byla jednou ze dvou organizátorek slavnostní akademie školy, která byla
uspořádána k 125. výročí založení naší ZŠ. Zajišťuje kulturní vystoupení žáků při příležitostech
předvánočních besídek a jarmarků, aktivně spolupracuje s místními mateřskými školami.
Kromě běžných návštěv předškoláčků vymyslela a organizuje tzv. Nultou školičku – adaptační
přípravu dětí v MŠ na školu - seznámení s budoucí paní učitelkou, spolužáky a s prostředím
školy. Velmi oblíbené jsou její soutěže mateřinek v naší sportovní hale s názvem „Hrátky pro
předškoláky“.
Ze sportovních akcí můžeme jmenovat pravidelnou účast na Kinderiádě, která je naprosto
v její režii. V minulých letech jsme s dětmi postoupili až do pražského finále. Na jejích
bedrech také leží organizační zajištění okresního kola ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Sport
podporuje u našich nejmenších prvňáků účastí v projektu „Děti v pohybu“, který na naší
škole koordinuje.
Paní učitelka Hanáčková je člověkem, který nečeká, až jej někdo pověří úkolem. Vždy je na
správném místě, kde je potřeba přiložit ruku k dílu. Nové aktivity sama vyhledává, zamýšlí se
nad zlepšeními, aby škola fungovala co nejlépe a aby žákům poskytla co nejkvalitnější,
ucelené a dostatečně široké vzdělání. Současně však dbá, aby výuka ve škole nebyla nudná,
jednotvárná a neefektivní. Připravuje projektové vyučování, kde žáci pracují napříč ročníky,
ve svých hodinách využívá kooperativní výuku, používá nejmodernější výukové metody a
pomůcky. Jako řešitelka projektů vytvořila spoustu kvalitních digitálních materiálů pro výuku
českého jazyka na I. stupni. Svou prací pedagogickou i manažerskou pomáhá tvořit „image“
školy připravené poskytnout žákům vzdělání odpovídající nárokům současného světa.
Nezanedbává ani svou odbornou přípravu a neustále se vzdělává. Již při nástupu do funkce
absolvovala pro ni nepovinné funkční studium pro ředitele (známou FS 1). Sleduje novinky
v legislativě i ve výuce různých předmětů a absolvuje semináře s těmito tématy.
Práce paní učitelky Hanáčkové si váží kromě pedagogů školy a rodičů žáků také vedení Města
Holešova, neboť byla v minulých obdobích aktivní členkou školské rady a neustále
spolupracuje s představiteli našeho města.
Nominaci paní Mgr. Jarmily Hanáčkové proto podporují i zástupci Rady města Holešova.

Text návrhu:

Paní učitelka Dvořáková pracuje na 1. Základní škole Holešov 20 let. Svou praxi začínala na 3.
ZŠ Holešov a po mateřské dovolené krátkou dobu pracovala také v MŠ Grohova. Je učitelkou
matematiky a základů techniky, vyučuje také informatiku a volbu povolání. Je dlouhodobě
výchovnou poradkyní a členkou vedení školy, je koordinátorkou školního vzdělávacího
programu.
Paní učitelka Dvořáková je tahounem a organizátorem všech školních akcí, u žáků je oblíbená
a přitom má přirozený respekt. Učitelům je oporou při jednání s problémovými žáky, dokáže
poradit a pomoci mladším kolegům. Výčet jejích zásluh by představoval celou stránku aktivit,
která se dá shrnout jednou větou – je to učitelka, kterou by si každý pedagog i ředitel přál
mít ve svém kolektivu.
Paní učitelka Dvořáková je navržena za dlouholetou vynikající pedagogickou práci pro
rozvoj 1. Základní školy Holešov.

Paní Jarmila Hanáčková letos dovrší 30. rok na 1. Základní škole Holešov. Předtím krátce učila
na ZŠ v Kunovicích u Uherského Hradiště. Je učitelkou 1. – 5. ročníku, 10 let působí ve funkci
zástupkyně pro I. stupeň.
Paní učitelky Hanáčkové si vážíme pro její lidské i pedagogické kvality. Je vstřícná,
optimistická, důsledná, zodpovědná a spolehlivá. Má ve sboru přirozenou autoritu, ale je
současně kamarádská a chápající. Významně se podílí na kulturních a sportovních akcích
školy. Je iniciátorkou pravidelných setkání a spolupráce s mateřskými školami. Připravuje
také programy pro děti z MŠ před jejich vstupem do základní školy. Stála vždy u zrodu všech
nových aktivit školy, jako byl v minulosti projekt „Zdravá škola“, výuka v blocích, kooperativní
vyučování a další.
Paní učitelka Jarmila Hanáčková je navržena k ocenění za celoživotní vynikající
pedagogickou práci, rozvoj 1. Základní školy Holešov a podporu spolupráce mezi školami
v Holešově.

Pan učitel Ivo Halabala učí od roku 1992 na 1. Základní škole Holešov přírodopis a pěstitelské
práce. Je metodikem environmentální výchovy na škole. Součástí jeho práce je mimo jiné
zajišťování přírodopisných exkurzí, odborných přednášek pro žáky a organizace sběru
léčivých bylin a starého papíru. Své žáky vede k ochraně přírody, seznamuje je s činností
včelařů, ochránců přírody a myslivců. V letošním roce spolupracuje na projektu se Střední
zdravotnickou školou v Kroměříži v aktivitě: Poradenství základním školám při zajišťování
minipodniků z oblasti první pomoci.
Pan učitel je u žáků oblíben, o čemž svědčí mnohonásobné nominace v anketě Srdce na dlani
– o nejoblíbenějšího pedagoga školy.
Pan učitel Ivo Halabala je navržen k ocenění za dlouholetou pedagogickou práci v oblasti
environmentální výchovy na 1. Základní škole Holešov.

Paní učitelka Mrnůštík Navrátilová je na 1. Základní škole Holešov také od roku 1992.
Vyučuje anglický jazyk a dějepis. Je vedoucí předmětové komise dějepisu. Pro žáky školy
zajišťuje poznávací zájezdy do Velké Británie, jejím koníčkem je však především dějepis.
Žákům zprostředkovává pravidelná divadelní vystoupení s historickými tématy, zajišťuje
přednášky o holokaustu a poznávací zájezdy do Osvětimi a Březinky.
V loňském školním roce připravila zajímavou výstavu s názvem „Jak to bylo před 100 lety“,
která připomněla stoleté výročí Hanácko-valašské krajinské výstavy v Holešově, což byla
obrovská událost v předválečném Holešově. Paní učitelka byla hlavním tvůrcem,
organizátorem a garantem této výstavy.
Paní učitelka Mrnůštík Navrátilová je navržena k ocenění za dlouholetou pedagogickou
práci pro rozvoj 1. Základní školy Holešov.

