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Text návrhu: 

Paní učitelka učí na I. stupni základní školy 15 let. Po celou dobu vyučuje na 1. Základní škole 

Holešov. Paní učitelka Dohnalová je empatická, stále usměvavá a milá. Dokáže navázat se 

žáky velmi blízký vztah a proto má předpoklady být třídní učitelkou právě nejmladších žáků 

v 1. až 3. ročnících. V rámci sebevzdělávání se zaměřuje na nejnovější trendy jako je 

matematika podle profesora Hejného nebo výuku Montessori. Do své výuky pak zařazuje 

prvky těchto metod, kterými obohacuje vyzkoušené a ověřené tradiční formy. V rámci 

projektů spolufinancovaných ESF absolvovala semináře čtenářské gramotnosti, ovládá velmi 

dobře anglický jazyk. Paní učitelka Dohnalová dále vlastní průkaz instruktora lyžování a 

pravidelně jezdí se žáky na lyžařské kurzy. 

Paní Jana Dohnalová je ochotná, pracovitá, vstřícná a pečlivá učitelka. Je vždy dobře 

naladěná a ochotná učit se nové věci, je zodpovědná.  



Je navržena na ocenění za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci, která přispívá 

k dobrému jménu 1. Základní školy Holešov. 

 

Paní učitelka Blanka Nevařilová vystudovala učitelství chemie a rodinné výchovy. Na II. stupni 

1. ZŠ Holešov vyučuje od ukončení svých studií, což je 13 let. V jejích hodinách rodinné 

výchovy panuje přátelská atmosféra a aktivní spolupráce. V chemii zase dokáže vhodně 

motivovat a učivo přiblížit názorně, prakticky a přivést žáky k vlastním závěrům a úvahám. 

Několik let řídí práci školní žákovské samosprávy, plánuje se žáky společné akce. Vykonává 

funkci metodičky prevence a spolupracuje s výchovnou poradkyní v kariérovém poradenství. 

Paní učitelka Nevařilová je u žáků i kolegů oblíbená pro svůj milý přístup a optimistickou 

povahu. Je zodpovědná, spolehlivá a svědomitá. V pedagogickém procesu je příkladem pro 

ostatní učitele, proto začala studovat v rámci projektu „Šablony“ mentoring, aby mohla 

pomáhat dalším kolegům v jejich profesním růstu. 

Je navržena k ocenění za dlouholetou vynikající pedagogickou práci a přínos pro 

zkvalitnění pedagogické práce na 1. Základní škole Holešov. 

 

Paní Libuše Kolomazníková pracuje jako ekonomka, hlavní účetní a personalistka na 1. 

Základní škole Holešov od roku 2005. Svou práci vykonává pečlivě, svědomitě a zodpovědně. 

Je nepostradatelnou součástí pracovního kolektivu. Ve své práci zúročuje i předchozí 

zkušenosti z práce v soukromém podnikatelském sektoru. Potřebné vědomosti a změny ve 

školské legislativě aktivně a samostatně studuje. Přichází s novými nápady, organizuje i 

mimopracovní akce pro kolegy. Je přátelské, optimistické a milé povahy. 

Paní Libuše Kolomazníková je spolehlivá, pracovitá, skromná a ochotná. Přispívá k vytvoření 

kvalitního zázemí pro práci pedagogických pracovníků. 

Je navržena k ocenění za dlouholetou zodpovědnou kvalitní práci v oblasti ekonomiky na 1. 

Základní škole Holešov. 

 

 


