
OCENĚNÍ PEDAGOGOVÉ A 
PRACOVNÍCI VE ŠKOLSTVÍ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 – 2020 

U příležitosti oslav Dne učitelů byli oceněni Městem Holešov 

Mgr. Jana Dratvová, Mgr. Simona Hradilová, 
Helena Dohnálková a Josef Krajča 

Text návrhu: 

Mgr. Jana Dratvová 

Paní Jana Dratvová je učitelkou na I. stupni 1. Základní školy Holešov. Na škole působí od 
školního roku 2012 - 13. Vystudovala obor Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě 
v Brně. Jejím předchozím působištěm byly základní školy v Loukově, Bystřici pod Hostýnem a 
ve Vítonicích, kde pracovala i 4 roky ve funkci ředitelky mateřské a základní školy. Ve školství 
pracuje celkem 23 let. 
Paní Jana Dratvová se zapojila do práce na 1. Základní škole s velkým elánem. Jako učitelka 
nejmenších žáků připravila pro budoucí prvňáčky velmi praktickou pomůcku. Pracovní listy, 
které jsou určeny na domácí práci dětí s rodiči, jsou dostupné na školních webových 
stránkách.  Silnou stránkou paní učitelky je neustálý zájem o sebevzdělávání. Absolvovala e-
learningovou výuku angličtiny i prezenční studium na jazykové škole. V současnosti 
s úspěchem vyučuje angličtinu ve svých třídách na 1. stupni. 
Paní učitelka je pracovitá, kreativní a je oblíbená u dětí. Ochotně vychází vstříc vedení školy 
při změnách v organizaci výuky. 
 

Je navržena na ocenění za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci. 

 

Mgr. Simona Hradilová 

Paní učitelka Simona Hradilová je vyučující na druhém stupni, jejími obory jsou zeměpis a 
občanská výchova, které vystudovala na Pedagogické fakultě v Ostravě. Na 1. Základní škole 
Holešov učí 10 let, celkově má praxi ve školství 20 let.  
Jako vyučující zeměpisu pořádá pro žáky naší školy různé exkurze po zajímavých místech 
republiky. Vede své žáky k samostatnosti a zodpovědnosti. Úspěšně připravuje žáky na 
soutěže v zeměpisné olympiádě a v soutěži Eurorebus. Pod jejím vedením postupují žáci do 
okresních i krajských kol.  
Paní učitelka Hradilová je pracovitá, důsledná a přiměřeně náročná. V pracovním kolektivu je 
přátelská, optimistická a ochotná ke spolupráci. 
 

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



Helena Dohnálková 

Paní Helena Dohnálková je vychovatelkou ve školní družině na 1. Základní škole Holešov 12 
roků.  Své kmenové oddělení má na odloučeném pracovišti v budově Ústřední školní jídelny. 
Toto oddělení pomáhala před několika lety zařizovat a zdobit, aby se tam děti cítily příjemně. 
Paní vychovatelku velmi baví různé výtvarné ruční práce se žáky. V minulých letech vedla 
kroužky sportovní, šikovné děti nebo dívčí klub. Od počátku působení na 1. ZŠ vede 
pravidelně keramický kroužek. Mimo jiné i její zásluhou je na škole velmi pěkná nová 
keramická dílna. Keramické tvoření využívá i při výtvarných dílničkách ve výuce žáků na I. 
stupni, pro školní akce připravuje drobné keramické dárky. 
Paní vychovatelka Dohnálková je ochotná, přátelská a optimistická. V letošním roce dovrší 
kulaté životní jubileum. 
 

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

Josef Krajča 

Pan Josef Krajča pracuje na 1. ZŠ Holešov jako školník již 36 let. Mnoho let v budově školy i 
bydlel a proto zajišťoval i mimoškolní, večerní nebo prázdninové akce s ohledem na 
zabezpečení školního objektu. V případě potřeby je ochotný a vstřícný k potřebám školy a 
úkolům zadaným vedoucími pracovníky. V loňském roce oslavil významné životní jubileum. 
Z tohoto důvodu a současně jako poděkování za dlouholetou práci na jednom pracovišti je 
navržen na ocenění za práci ve školství. 

 


