
Text návrhu: 

Paní učitelku Stoklasovou navrhujeme k ocenění své celoživotní pedagogické práce, za přínos pro 
rozvoj nadaných žáků na naší škole a za dlouholeté působení ve školství, neboť i po odchodu do 
důchodu spolupracuje s naší školou a vyučuje externě na 2. Základní škole Holešov německý jazyk a 
za dlouhodobě nemocné kolegy i matematiku. 
 
Paní Helena Stoklasová vystudovala na Pedagogické fakultě v Banské Bystrici v oboru pro základní 

školy (tehdy nazývané školy I. cyklu) a získala kvalifikaci pro matematiku a hudební výchovu. 

Jejím prvním zaměstnáním byla práce asistentky v hudební výchově v roce 1975 na katedře HV na 

Pedagogické fakultě v Banské Bystrici. 

Od následujícího roku 1976 přesídlila do Prusinovic a získala místo na 1. Základní škole Holešov, kde 

působila s přestávkami na mateřské dovolené celou svou pedagogickou kariéru až do odchodu do 

důchodu. 

Paní učitelka se vždy aktivně zapojovala do života školy. Byla jednou z prvních, kteří začali vyučovat 

ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Kromě toho vedla školní 

pěvecký sbor, který reprezentoval školu při různých místních událostech, jako byly školní akademie, 

slavnostní otevírání nové přístavby školní budovy a podobně. Zavedla pro žáky tehdy populární 

soutěž Carusošou. 

Žáky, kteří se zajímali o hudební výchovu, připravovala systematicky na pěvecké soutěže, kde 

dosahovali velmi dobrých umístění. Věnovala se těmto nadaným žákům nad rámec své pracovní 

náplně. Mnohé soutěže se konaly o víkendu. Paní učitelka je na soutěže doprovázela, případně 

zajistila kroj na vystoupení nebo profesionální doprovod (cimbálovou muziku Rusava). Byly to soutěže 

O hanáckyho kohóta, O hostýnskou píšťaličku nebo Kostelecký slavíček. Po odchodu ze školy se 

věnovala v těchto soutěžích roli odborného porotce. V důchodu také nadále pomáhala vyučujícím na 

1. stupni s hlasovou přípravou žáků na vystoupení, pomáhala vybírat vhodné písně. 

Pro atraktivitu hudební výchovy na škole dělala mnohé. Zapojila se v rámci projektů do tvorby 

vlastních interaktivních výukových materiálů nebo připravila vyučovací hodiny s programem Sibelius, 

který jsme na její popud zakoupili. Ve výuce využívala i pohybové aktivity se žáky – tance countryové i 

latinskoamerické. Pro hudební výchovu získávala sponzory jak pro vybavení učebny, tak při akcích 

školy. Při organizaci vernisáže dětských kreseb a maleb k výročí Josefa Lady například dohodla 

zdarma vystoupení cimbálové muziky. 



Je samozřejmostí, že byla vedoucí předmětové komise pro hudební a výtvarnou výchovu, 

organizovala v tomto směru různé doplňující akce pro žáky. Mnoho let vedla ve škole fotokroniku akcí 

i školních tříd.  

Matematika byl další její oblíbený obor, ve kterém se i průběžně vzdělávala. Jezdila pravidelně na 

týdenní soustředění tříd s rozšířenou výukou. 

Při zavádění dalšího cizího jazyka na základní školy vyšla škole vstříc. Ač jedna z nejstarších, 

absolvovala různé vzdělávací akce, aby mohla vyučovat německý jazyk. Vzdělávala se ostatně po 

celou dobu své praxe. Portfolio vzdělávacích kurzů paní učitelky Stoklasové je velmi bohaté. 

Absolvované kurzy a školení akreditované MŠMT: 

Německý jazyk: 

rok název akce organizátor 
1997 - 98 3 letý kurz německého jazyka zaměřený 

na jazykovou přípravu učitelů 
Jazyková škola ve Zlíně 

1998 - 99 Kurz němčiny  Jazyková škola Athena v Kroměříži 
1999 Státní zkouška z německého jazyka Státní jazyková škola Přerov 
2000 Kurz metodiky německého jazyka Služba škole Kroměříž 
2001 Metodický kurz NJ (dramatizace, kreativní 

psaní, Landeskunde) 
Pedagogické centrum Zlín 

2008 MEJA – klíč k jazykům, kurz anglického 
jazyka, úroveň A2 

NIDV Zlín 

 

Hudební výchova: 

 

rok název akce organizátor 
2002 Český rok v hudební výchově Pedagogické centrum Zlín 
2002 Přípravný kurz využití klávesových 

nástrojů keybordů 
Pedagogické centrum Zlín 

2003 Hudební výchova Pedagogické centrum Zlín 
2003, 2004 2x Letní škola hudební výchovy české 

hudební společnosti 
Rychnov nad Kněžnou 

2005 Country tance Středisko služeb školám ZK a zařízení 
pro DVPP 

2006 Hry s hudbou Středisko služeb školám ZK a zařízení 
pro DVPP 

Matematika: 

 

rok název akce organizátor 
2002 ICT znalosti a dovednosti v rámci SIPVZ škola 
2003 Tvořivá a experimentální činnost v 

geometrii 
Pedagogické centrum Zlín 

2003 Finanční matematika pro ZŠ Pedagogické centrum Zlín 
2004 Matematika v 6. – 9. ročníku ZŠ a 

víceletých gamnáziích 
Pedagogické centrum Zlín 

2007 Školní vzdělávací programy na ZŠ 
(Matematická mozaika aneb aktivní učení 
v praxi) 

Vzdělávací agentura KPS Vsetín 

2010 Multimédia ve vzdělávání iStyle.cz, s.r.o 
 

 



Další semináře: 

 

rok název akce organizátor 
2002 Výchova ke zdravému životnímu stylu, 

mezinárodní program 
Praha, OS Zdravý životní styl 

2004 RVP pro základní vzdělávání Pedagogické centrum Zlín 
2006 Motivace žáků, studentů a způsoby jejich 

hodnocení 
Vzdělávací společnost HEURÉKA 

2007 Zavádění RVP pro základní vzdělávání do 
praxe 

NIDV Zlín 

 

 

Návrhem na ocenění naší paní učitelky Stoklasové bychom jí chtěli vyjádřit poděkování za léta 

pedagogické práce. Jsme rádi, že je stále aktivní ve školství, neboť je to doslova její životní poslání. 

Při nedostatku učitelů v našem kraji jsme vděčni, že může vypomoci na naší nebo sousední 2. 

Základní škole Holešov a zastoupí nepřítomné kolegy. 

Paní učitelka je příkladem člověka, který svým žákům nabízí veškerý svůj um, předává své 

zkušenosti a znalosti, snaží se podnítit jejich zájem o předměty, o nové informace a vůbec touhu po 

poznávání a vzdělávání. 

 

Paní učitelku Stoklasovou jsem osobně poznala jako starší kolegyni, když jsem začínala učit na škole 

na 1. stupni. Byla vždy ochotná pomoci a poradit, hlavně když jsem nekvalifikovaně musela vyučovat 

hudební výchovu na 2. stupni. Poskytla mi veškeré své zkušenosti a rady. Zapůjčila své přípravy a 

zvala mě do hodin, kde měla připravenu netradiční výuku nebo používala nové interaktivní 

prezentace a další vlastní připravené materiály na zpestření výuky (hádanky, křížovky a další). 

 

Kolegyně z kabinetu mou žádost podpořila těmito slovy: 

Helenka Stoklasová, vždy optimistická, dobře naladěná, plná entuziazmu, vždy upravená jako ze 

škatulky. Tak se mi vybaví moje bývalá kolegyně, matematička. Kolegyně, která byla vždy ochotná 

poradit, pomoci. Kolegyně, která měla a pořád má spoustu nových nápadů, námětů a vždy je ráda 

předala ostatním. Paní učitelka, která byla vždy ochotná vyslechnout děti, dovysvětlit učivo i po 

vyučování. Helenka, která i ve svých 65 letech má energie na rozdávání a stále se věnuje dětem i ve 

svém volném čase. 

PaedDr. Jaroslava Dvořáková 

 

Další kolegyně – matematička doplnila svůj postřeh: 
Jestli znám někoho, kdo naprosto nezná syndrom vyhoření, pak je to Helenka. Přestože má velkou 

rodinu, vnoučata ve školním i předškolním věku, cestuje jako správná babička hlídat až do Francie, 

stejně je ochotná chystat si prezentace, vymýšlet tajenky, doplňovačky, skládačky, a to jako 

důchodkyně na zástup! Obdivuji její aktivitu a pracovitost, ona snad nezná slova nelze, únava, 

nemohu, … Navíc to všechno nejen ve výuce matematiky, ale i němčiny a hudební výchovy. Moc bych 

si přála mít její elán a energii alespoň v poloviční dávce! 

Mgr. Dagmar Stojanová 

Napadá mě ještě jedna věc, která nesouvisí s pedagogikou. 

Helenka je velká kamarádka a člověk s empatií a sociálním cítěním. Když odešla do důchodu, začala se 

aktivně scházet s ostatními bývalými zaměstnanci, domluvila návštěvu cukrárny, vzala kolegyni po 



vážné nemoci na koncert, aby přišla na jiné myšlenky. Prostě stará se o pohodu a pokračování 

přátelských vztahů, i když se už denně nepotkáváme všichni na pracovišti. 

 

Několik roků s ní trávila čas v jednom kabinetě i vyučující výtvarné výchovy: 
Bylo to pro mne krásné období, jednak byla pro mne učitelkou mého syna, zpočátku jsem měla velký 

respekt. Po určitém čase se stala úžasnou kolegyní. Moc ráda vzpomínám, když jsem připravovala 

výstavku „Josef Lada očima dětí“, Helča okamžitě reagovala, dohodla s manželem hudbu, která nám 

krásně otevřela vernisáž. Také nápad se škvarky a škvarkovými pagáčky jako pohoštění byl krásným 

zpestřením výstavy. 

Dokázaly jsme péct, vyměňovat recepty a suroviny, které doma ráda a s chutí zpracovávala – 

marmelády a různé zdravé pochutiny – no prostě úžasné přestávky u kávičky. Nechyběly také debaty 

na téma oblékání – občas společné nákupy a různé úpravy garderóby. Velmi si jí cením za její 

upřímnost, často i radu, ochotu, vstřícnou pomoc. 

Ráda na toto období vzpomínám a stále budu, modrý kabinet byl pro mne krásné a pohodové období. 

Helena Dohnálková 

 

Paní učitelka Stoklasová je klasická poctivá pedagožka, která vždy byla a je přiměřeně náročná 

k žákům, zároveň ale také chápající a vstřícná, když je toho zapotřebí. Je obětavá, školou vždy 

doslova „žila“.  Nechyběla u žádné akce, ať už oficiální nebo jen tak přátelské s kolegy. Třikrát byla 

oceněna městem Holešov u příležitosti Dne učitelů mezi nejlepšími pedagogy: v roce 1999, 2002 a 

2008. 

 

Ocenění paní učitelky by bylo i pěkným poděkováním k jejímu životnímu jubileu, které dovršila na 

podzim v tomto školním roce. 

 

Návrh na ocenění podpořil také starosta pan Mgr. Rudolf Seifert. 

Text návrhu: 

Paní Jana Kučerová je učitelkou na I. stupni 1. Základní školy Holešov. Na škole působí již 22 
let. 10 minulých let vyučovala také na II. stupni český a anglický jazyk. Své znalosti angličtiny 
si stále zdokonalovala a úspěšně absolvovala cambridgeské zkoušky. Dlouhá léta působila 
také jako předsedkyně předmětové komise anglického jazyka na škole. Své znalosti z výuky 
angličtiny uplatňuje nyní na I. stupni, její hodiny jsou plné aktivity, soustředění ale také 
hravosti s cizím jazykem. 
Paní Jana Kučerová je pracovitá a vstřícná. Je dobrou a ochotnou kolegyní, která ráda 
spolupracuje s ostatními.  
 

Je navržena na ocenění za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci na 1. Základní škole 

Holešov. 



 

Paní učitelka Pavla Obdržálková vyučuje na 1. Základní škole na II. stupni český jazyk a 
občanskou výchovu. Svou kvalifikaci si nedávno rozšířila o třetí předmět - anglický jazyk, 
který v současnosti také vyučuje. Mimo to je sportovně založená, hraje závodně volejbal, 
ráda lyžuje a vlastní průkaz instruktora lyžování. Každoročně se účastní školních lyžařských a 
snowboardových kurzů pro žáky.  
Je aktivní i v oblasti propagace školy. Založila školní facebook kam pravidelně vkládá aktuální 
informace o dění školy a s žáky přispívá na školní webové stránky.  
Paní učitelka Pavla Obdržálková je ochotná a vstřícná k plnění mimořádných úkolů, je 
optimistická a přátelská. 
 

Je navržena k ocenění za kvalitní pedagogickou práci na 1. Základní škole Holešov a 

propagaci školy v regionu. 

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

zkvalitnění pedagogické práce na 1. Základní škole Holešov. 

 

Paní Aneta Lochmanová pracuje jako administrativní pracovnice na 1. Základní škole 
Holešov. Je velmi vstřícná, obětavá, spolehlivá a zodpovědná. Ve své práci se setkává 
s mnohými nadstandardními úkoly, které řeší nezištně a pečlivě. Jde o práci ve prospěch žáků 
nebo pedagogů školy. Zajišťuje projekty jako Ovoce do škol a Školní mléko, jedná s dopravci, 
komunikuje s rodiči žáků, má v péči majetek školy.  
Paní Lochmanová je nepostradatelnou pracovnicí 1. Základní školy, při jednání je vždy milá a 
ochotná. 
 

Je navržena k ocenění za zodpovědnou kvalitní práci na 1. Základní škole Holešov. 

 


