
Mezi nejlepší pedagogické pracovníky Základní školy Blansko,
Erbenova byly vybrány:

Mgr. Iva KADLECOVÁ

Paní učitelka lva Kadlecová svou dlouholetou úspěšnou prací na prvním stupni
významně přispívá k propagaci školy. Vytváří ve třídě klidnou a vstřícnou
atmosféru a motivuje žáky k vlastnímu zodpovědnému přístupu ke vzdělávání
a k respektování pravidel komunikace, kultivovaného vyjadřování a slušného
chování mezi sebou i při jednáních s dospělými. Pomáhá dětem propojovat
nové informace s jejich životními zkušenostmi, podporuje jejich zvídavost,
logické uvažování, vzájemnou spolupráci a kamarádství. S vysokou mírou
empatie se individuálně věnuje žákům, kteří potřebují pomoc a povzbuzení,
zohledňuje jejich vzdělávací potřeby, osobní možnosti a pracovní tempo. Svůj
tvořivý přístup využívá jak při práci s moderními technologiemi, tak také při
vedení zájmových kroužků v oblasti výtvarné a rukodělné. Významně se podílí
na výzdobě školy a své zkušenosti ochotně předává ostatním kolegům.

Mgr. Petra POPELKOVÁ

Paní učitelka vyučuje na druhém stupni přírodopis a chemii. Ve svých hodinách
využívá rozmanité postupy, kterými dovede žáky velmi dobře motivovat.
Uplatňuje zajímavé metody, které vycházejí z praktických zkušeností žáků,
vedou je k pozitivnĺmu vztahu k přírodním vědám a zájmu o problematiku
ochrany přírody a životního prostředí. Jako školní koordinátor
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty poskytuje ostatním
pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění environmentálního
vzdělávání do jejich činnosti, spolupracuje se středisky ekologické výchovy a
dalšími organizacemi. Vede Ekotým složený ze zástupců tříd, který připravuje
ekologické akce jako třídění odpadu, sběr papíru a úklid Moravského krasu.
Působí také jako ředitelka obecně prospěšné společnosti FUTURUM, jejíž
činnost je zaměřena na organizaci akcí podporujících zlepšování materiálních
podmínek práce školy, na podporu mezinárodních aktivit školy a ocenění
účastníků soutěží a olympiád.



Základní škola a mateřská škola Blansko, Dvorská jako nejlepší
pedagogické pracovníky vyhodnotila:

Mgr. Ivana KLIMEŠOVA

Paní učitelka vystudovala tělovýchovnou fakultu v Olomouci, obor: Aplikovaná
tělesná výchova a speciální pedagogika. Svoje studium si rozšířila i o studijní
obor: učitelství pro 1.stupeň. Působí také jako rozhodčí aerobiku a
ropeskippingu. V současné době učí prvňáčky, ke kterým je laskavou ale i
zároveň spravedlivou paní učitelkou. Ve své výuce používá moderní didaktické
metody, vede děti k lásce k pohybu, využívá prvky činoherního učení. Drží se
svého hesla: Nikdy není v mysli, co neprošlo smysly.
Ve svém volném čase se věnuje aerobiku s gymnastikou a ropeskippingem.
Tyto dovednosti předává svým svěřenkyním. Se svými cvičenkami obsazuje
každoročně medailové pozice na soutěžích v pódiových skladbách a také na
soutěžích s mezinárodní účastí. Zálibu v lyžování předává dál svým žákům na
lyžařských kurzech jak v 1. třídě, tak i na druhém stupni. Můžete ji vidět na
bowlingu, na závodech dračích lodí i na kuželkách. Sport a cestování je jejím
největším koníčkem. Zúčastnila se také mezinárodní soutěže: Aréna národů
ve Francii. Znalosti ze speciální pedagogiky aplikuje při individuální výuce žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Paní učitelka se také aktivně podílí na všech projektech, do kterých je škola
zapojená. Vytváří nové metodické materiály a postupy a stává se rádcem pro
své mladší kolegy a kolegyně.

Mgr. Ivana DĺTĚTOVÁ

Paní magistra vystudovala přírodovědeckou fakultu University Palackého
v Olomouci, na škole vyučuje na 2. stupni, aprobace matematika a fyzika.
Mezi silné stránky patří trpělivost, ochota, citlivost a individuální přístup
k žákům. Mimo rámec svých povinností pravidelně doučuje žáky matematiku
a fyziku. Se stejnou ochotou a zaujetím přistupuje i k žákům talentovaným, u
kterých rozvíjí fyzikální a matematické nadání a prohlubuje jejich znalosti.
Právě u těchto talentovaných žáků se podílí na přípravě do znalostních soutěží.
Díky ní má škola každoročně zastoupení na fyzikální olympiádě v okresních
kolech, v několika případech i kolech krajských.
Rovněž paní učitelka již pro několik začínajících učitelů plnila funkci
uvádějícího učitele.
O kvalitách pedagogických, ale i lidských svědčí fakt, že se za ní žáci rádi vrací
I Po odchodu ze základní školy a s úctou se k paní učitelce hlásí.
Paní učitelka je profesionální pedagog, kterého si škola velice váží.



Ocenění nejlepšĺ učitel za školní rok 202112022 ze Základní školy
TGM Blansko získaly:

Mgr. Drahomíra JANĺČ KOVÁ

Paní učitelka pracuje na základní škole již 30 let a její aprobace je učitelství 1.
stupně.
Je velmi trpělivou, přívětivou a pečlivou třídní učitelkou, která je zároveň
důsledná a náročná. Třídy vede obvykle od 1. až do 5. ročníku. S její prací a
přístupem jsou spokojeni žáci i jejich rodiče. Ve vyučování používá moderní
metody výuky jako je činnostní učení. Každoročně připravuje pro své žáky
vícedenní školu v přírodě a návštěvy kulturních a sportovních akcí.
Aktivně se podílí na vytváření dobrých vztahů mezi mladšími dětmi a jejich
staršími spolužáky. Záci 9. ročníku navštěvují svoje malé kamarády, pomáhají
jim a během školního roku pro ně pod vedením paní učitelky připravují různé
společenské akce.
Dětem se věnuje nejen ve vyučování, ale i v rámci zájmových kroužků. Již
několik let úspěšně vede kroužek angličtiny pro 1. ročník.
Paní učitelka velmi ochotně a obětavě spolupracuje s kolegy na všech
společných aktivitách a školních projektech.

Mgr. Libuše SVOBODOVÁ

Magistra Svobodová je vyučující českého a francouzského jazyka. Na škole
pracuje 36 let a trvale patří mezi nejoblíbenější učitele díky své neutuchající
energii a hlubokému zájmu o svoje předměty. Ke svým žákům přistupuje vždy
velmi přátelsky a ochotně jim poskytuje lidskou i odbornou podporu. Pomáhá
jim často nad rámec svých povinností, ve svém volném čase a bez nároků na
odměnu. Je velmi svědomitá v plnění svých povinností.

Paní učitelka používá ve svých hodinách pestré formy výuky, svým nadšením
žáky inspiruje, motivuje a probouzí v nich lásku k jazyku a literatuře. Zároveň
je důsledná a náročná ‚ takže její svěřenci často dosahují vynikajících výsledků.
Kromě kvalitní výuky je také podporuje v účasti na olympiádách, v literárnĺch a
recitačních soutěžích.

Je také velmi obětavou třídní učitelkou. Dá se říci, že doslova vychovala
generace žáků, kteří na ni nikdy nezapomenou. Casto se za ní vracejí, aby se
pochlubili svými úspěchy, a s vděčností vzpomínají na zážitky nabité na
školách v přírodě, výletech nebo při nocování ve škole. Mnohé inspirovala
natolik, že si později zvolili stejné povolání, a někteří z nich se nakonec stali
jejími kolegy.



Nejlepšími pedagogy Základní školy a mateřské školy na ulici Salmova,

Blansko se staly:

Mgr. Soňa BERÁNKOVÁ

Paní magistra pracuje na škole téměř 25 let jako učitelka 1. stupně. Do
pedagogického sboru nastoupila v roce 1996. S dvouletou přestávkou, kdy
studijně pobývala v USA, učí na této škole dodnes.
V lavicích V její třídě seděly za dobu její pedagogické kariéry stovky dětí: malí
nezkušení prvňáčci, Po vědomostech dychtící druháci, vše zkoumající třeťáci,
velcí objevitelé čtvrťáci a rozumní pát‘áci. Paní učitelka umí výborně pracovat
s těmi nejmladšími i s těmi na I. stupni nejstaršími. Loni předala kolegyni třídu
šikovných čtvrťáků a od září 2021 je učitelkou v I .B.
Jako vedoucí předmětové komise vyučujících I. stupně své pedagogické
zkušenosti dokáže předávat dál, snaží se motivovat a inspirovat jiné. Vytrvale
pracuje také sama na sobě, nebot‘ neustálé sebevzdělávání je v učitelské
profesi nikdy nekončící proces.
Paní učitelka metodicky koordinuje širokou paletu aktivit určených žákům I.
stupně, od přípravy výukových materiálů až Po školní projekty a žákovské
soutěže. Aktivně se podílí na organizaci mnoha školních akcí.
Je nejen dobrým pedagogem, ale také milou a usměvavou kolegyní, která je
pro své odborné i lidské vlastnosti oblíbená mezi žáky i rodiči.

Mgr. Iveta PANTŮČKOVÁ

Paní magistra je vystudovaná učitelka 2. stupně s aprobací přirodopis a
rodinná výchova. Je také absolventkou bakalářského studia speciální pedagog.
Nyní dokončuje v tomto oboru magisterské studium. Kromě toho zvládla
nedávno dokončit studium kariérového poradenství.
Na škole začínala jako asistentka pedagoga. Dva roky pracovala s těmi úplně
nejmladšími ve škole, s dětmi v přípravné třídě. Nyní působí na 2. stupni jako
vyučující přirodopisu a výchovy ke zdraví. Pod jejím vedením pronikají žáci do
tajů přírody i lidského těla, zkoumají, objevují, vyhodnocují. Metodami své
práce rozvíjí myšlení dětí, odhaluje v žácích jejich vlohy, snaží se rozvíjet jejich
schopnosti.
Paní učitelka je také součástí týmu školního poradenského pracoviště. Jako
výchovná poradkyně pomáhá žákům, učitelům i rodičům s řešením problémů,
které jsou spojeny se vzděláváním a školní docházkou. Je oním důležitým
styčným prostředníkem mezi školou, rodinou a oblastními poradenskými
pracovišti. Jako kariérová poradkyně pomáhá žákům 9.ročníku při výběru
dalšího studia. Poskytuje poradenskou službu ohledně středních škol,
přihlášek a přijímacích zkoušek.
Mezi kolegy a žáky je velice oblíbená pro svou upřímnou a veselou povahu.


