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I. kategorie - Výrazná pedagogická osobnost roku 
 
Mgr. Jana Martinátová (praxe 5 let, aprobace – 1. stupeň, Matematika, speciální pedagog škola ZŠ Brno 
Měšťanská 21, p. o.): 
 
Paní učitelka má vynikající vztah k dětem, je hodně s komunikativní. Stejně tak s rodiči pracuje velmi 
dobře. Používá nejnovější metody výuky, velmi aktivně se věnuje také dalšímu vzdělávání a nabyté 
dovednosti aplikuje při své práci. Je schopna velmi dobře zapracovávat do výuky alternativní prvky 
výuky, vede děti k přirozenému objevování nového učiva a poznatků. Její hodiny jsou zajímavé, používá 
hodně projektové výuky, skupinové práce.  
Výrazně se podílí na koncepci školy a na evaluaci ŠVP. 
Je zároveň speciální pedagožkou, členkou našeho ŠPP. Zastává funkci Metodik prevence a velmi aktivně 
se této práci věnuje. Patří mezi vybrané pedagogy, kteří se věnují práci s nadanými dětmi. Vede u nás 
dramatický kroužek, se kterým sbírá na všech akcích školy výrazné úspěchy. 
 
 

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost 
 

Mgr. Radek Vecheta (praxe 38 let, aprobace – Fyzika, Pracovní činnosti, škola ZŠ Brno Měšťanská 21, p. 
o.): 

 
Za dlouholetou, úspěšnou pedagogickou činnost. Je nejen skvělým učitelem a zástupcem ředitele školy. 
Ale také věrným zaměstnancem naší školy. Nastoupil hned po absolvování vysoké školy v roce 1985 a 
od té doby je oddaný jen jedné škole. Pan učitel má bohaté zkušenosti jak s výukou, tak s pozicí ve 
vedení školy – jako zástupce ředitele působí již 27 rokem.  
Je člověkem na pravém místě. Neumím si představit lepšího zástupce ředitele a vážím si, že s ním mohu 
spolupracovat. Ve všem se na něj mohu spolehnout. Jeho pracovitost, preciznost a odborné znalosti 
jsou obdivuhodné. Vedle toho je však 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.  
Nemyslím si, že existuje více vhodnějších kandidátů na uvedené ocenění! 
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