
  

Ocenění učitelů u příležitosti Dne učitelů 2021 

 

I. kategorie - Výrazná pedagogická osobnost roku 

 

Mgr. Marie Uttendorfská (praxe 3 roky, aprobace - Zeměpis, Informatika, Občanská výchova, Pracovní 

činnosti, ZŠ Měšťanská 21, p. o.): 

 

Paní učitelka splňuje téměř všechna uvedená kritéria. Jednak je vynikajícím učitelem v rámci vedení 

výuky. Používá moderní a progresivní metody. Výborným způsobem vede distanční výuku. Na jaře 

v začátcích distanční výuky byla jednou z prvních, co reagovali a vedli on-line hodiny. Byla velmi 

ochotná a nápomocná při pomoci ostatním kolegům.   

Významným způsobem se podílí na evaluaci ŠVP. 

Velmi výrazně se také zapojuje do mimoškolních aktivit a prezentaci školy – za poslední rok to bylo 

natáčení a zpracování videí ze školních akcí, vede školní Facebookovou stránku.  

V rámci projektu Šablony uspořádala pro děti na druhém stupni dvě exkurze s odborníky mimo budovu 

školy.  

 

Mgr. Jana Zelená (praxe 3 roky, aprobace – 1. stupeň, Matematika, speciální pedagog ZŠ Měšťanská 21, 

p. o.): 

 

Paní učitelka má vynikající vztah k dětem, hodně s nimi komunikuje, používá nejnovější metody výuky. 

Je schopna velmi dobře zapracovávat do výuky alternativní prvky výuky, vede děti k přirozenému 

objevování nového učiva a poznatků. 

Vynikající zpětná vazba od rodičů na vedení distanční výuky paní učitelkou. Od prvních dní na jaře 2020 

vedla, jako tehdy ještě jedna z mála pedagogů, on-line hodiny. Je zároveň speciální pedagožkou, velmi 

aktivně se věnuje také dalšímu vzdělávání. Podílí se na evaluaci ŠVP. 

 

Mgr. Zdeněk Julínek (praxe 3 roky, aprobace – Dějepis, Zeměpis, Informatika, Občanská výchova, 

ZŠ Měšťanská 21, p. o.): 

 

Pan učitel má vynikající vztah k dětem, hodně s nimi komunikuje, používá nejnovější metody výuky a 

vede děti k přirozenému objevování nového učiva a poznatků. 

Jako učitel informatiky skvěle zareagoval a byl velmi nápomocen všem kolegům, ale i vedení školy, při 

nastavování pravidel on-line výuky, příprava PC apod. Sám vede distanční výuku na výborné úrovni. 

Výrazně se zapojuje do mimoškolních akcí, v projektu Šablony vedl tři projektové dny na škole, je 

zapojen do projektu Příběhy našich sousedů.  

Přes jeho mládí je provázejícím učitelem na naší škole a každý rok má velké množství studentů na 

praxích, kteří se k němu i rádi vracejí. Zpětná vazba od studentů na jeho vedení praxe je vynikající. Podílí 

se na evaluaci ŠVP. 

 

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost 

 

Mgr. Radek Vecheta (praxe 35 let, aprobace – Fyzika, Pracovní činnosti, ZŠ Měšťanská 21, p. o.): 

 

Pan učitel má bohaté zkušenosti jak s výukou, tak s pozicí ve vedení školy – jako zástupce ředitele působí 

již 23 rokem.  

Je člověkem na pravém místě. Jeho pracovitost, spolehlivost, preciznost a odborné znalosti jsou 

obdivuhodné. Ředitel školy si neumí představit lepšího zástupce ředitele. Vedle toho je však také 

nesmírně lidský a přátelský pro všechny kolegy ve sboru. 

Přes svoji dlouholetou praxi stále hledá nové přístupy, nebojí se inovace. Výrazně se podílí na evaluaci 

ŠVP.  


