Text návrhu:

Paní Ivona Omastová působí na 1. Základní škole Holešov 19 let. Jako učitelka I. stupně se
během své pedagogické praxe specializovala na nejmladší žáky a stala se vyhledávanou
elementaristkou s tím, že vyučuje žáky až do třetího ročníku. Pravidelně se zúčastňuje
pobytů žáků v přírodě ve funkci zdravotníka. Své sebevzdělávání zaměřila na rozšíření
znalostí anglického jazyka. Vede kroužky angličtiny pro nejmenší žáky. Ve školních projektech
financovaných z evropských fondů zaměřených na zatraktivnění výuky pomocí využití
informačních technologií vytvářela vlastní interaktivní vzdělávací materiály. Mimo to se
angažuje v práci pro spolek SRPŠ.
Paní Ivona Omastová je trpělivá, ochotná, pracovitá a pečlivá učitelka. Je oblíbená mezi
kolegy a současně je vstřícná požadavkům vedení školy.
Paní učitelka Omastová je navržena za dlouholetou vynikající pedagogickou práci pro
rozvoj výuky na I. stupni 1. Základní školy Holešov.

Paní učitelka Pavla Ambróšová vyučuje na II. stupni 1. ZŠ Holešov od roku 1999 – tedy 18 let.
Původně vyučovala pouze jazyk německý. Během praxe si doplnila vzdělání i pro výuku
angličtiny, kterou nyní s úspěchem také vyučuje. V rámci projektu se zúčastnila i
zahraničního vzdělávacího kurzu anglického jazyka.
Paní učitelka Ambróšová je velmi organizačně schopná, iniciativní, velmi dobře spolupracuje
s ostatními kolegy. Zadané úkoly plní spolehlivě, kvalitně a včas. Je spoluorganizátorkou
zahraničních vzdělávacích zájezdů pro žáky. Jako vedoucí předmětové komise učitelů cizích
jazyků přináší vedení školy konstruktivní návrhy na zlepšení práce školy, má respekt u žáků i
svých spolupracovníků.

Je navržena k ocenění za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci pro rozvoj 1. Základní
školy Holešov.

Paní Dagmar Solařová pracuje jako vychovatelka na 1. Základní škole od roku 2006. Předtím
pracovala jako vychovatelka na SOU a Praktické škole v Holešově a dále jako pečovatelka na
Chvalčově v Ústavu sociální péče a v Charitě Holešov. Paní vychovatelka se věnuje v rámci
družiny s dětmi cvičení zumby a pečení. Zvláště tento kroužek je dětmi velmi oblíben, neboť
doma tolik příležitostí pomáhat v kuchyni nemají.
V posledních letech pracuje paní Solařová částečně jako vychovatelka a částečně jako
asistentka pedagoga. Pro tuto funkci si doplňuje si vzdělání v rámci DVPP, spolupracuje úzce
s třídní učitelkou i rodiči žáka.
Je navržena k ocenění za pedagogickou práci v oblasti zájmového vzdělávání na 1. Základní
škole Holešov.

Paní Zdeňka Šestáková pracuje na 1. Základní škole od roku 1995, tedy 22 let, jako uklízečka.
Po celou dobu pracuje velmi ochotně, svědomitě a pečlivě. Mimo běžný úklid školy má na
starosti i úklid sportovní haly, což je náročné časově i fyzicky, většinu roku je to práce i o
sobotách. Paní Šestáková je naprosto spolehlivá a ochotná vykonat i mimořádnou práci,
pokud je potřeba. Iniciativně se staví ke svěřeným úkolům. Je skromná, přátelská a veselá.
Je navržena k ocenění u příležitosti svého životního jubilea za dlouholetou poctivou práci
na 1. Základní škole Holešov.

