
 

Seznam nominovaných na udělení Medaile MŠMT v r. 2010 

 

9. 4. 2010, 13.00 hodin, Velký zrcadlový sál 

 
 

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně: 

 

1. Mgr. Josef Bejček 

Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 

za vynikající pedagogickou činnost i dobrovolnou a úspěšnou činnost v oblasti 

tělovýchovy a sportu 

2. Ing. Jaroslava Hellebrandová 

Střední škola automobilní mechanizace a podnikání, Krnov, 

za vynikající pedagogickou činnost, organizátorka bohatých mimoškolních aktivit, 

v letošním roce oslaví 24. výročí působení ve školství 

3. Mgr. Zdeněk Hlačík 

Základní škola Vsetín, 

za vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce dovrší 60 let věku 

4. PaedDr. Alena Hlavinová 

Střední zahradnická škola v Ostravě, 

za vynikající pedagogickou činnost, zavádění inovativních forem výuky a úspěšné 

manažerské projekty 

5. Mgr. Berta Kaňová 

Základní škola Humpolec,  

za vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce oslaví 42. výročí pedagogické 

činnosti 

6. Ing. Petr Klínský 

Obchodní akademie, Praha, 

za vynikající pedagogickou činnost, úspěšný autor učebnic a studijních textů z oblasti 

ekonomického vzdělávání 

7. Ing. Josef Michna 

Střední odborné učiliště Mikulov, 

za vynikající pedagogickou činnost, úspěšně obnovil výuku kovooborů utlumenou 

v 90. letech 

8. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. 

Střední škola podnikání, České Budějovice, 

za vynikající pedagogickou činnost, aktivní podíl na transformaci středního školství v 

Jihočeském kraji po r. 1989, podílí se na dalším vzdělávání pedagogů 

 



9. Mgr. Kristina Popelová 

Základní škola a Mateřská škola Dlouhá Ves, 

za vynikající pedagogickou činnost, hlavní iniciátorka společenského a kulturního dění 

v obci  

10. Ing. Jan Romportl 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl, 

za vynikající pedagogickou činnost, organizátor četných mimoškolních aktivit, autor 

ojedinělých učebních plánů 

11. Vladislav Sobol 

OKD Ostrava, 

za dlouhodobou dobrovolnou práci v oblasti volnočasových aktivit ve prospěch dětí a 

mládeže z dětských domovů, pro které mj. vydává několik let časopis Zámeček 

12. Mgr. Jana Štefániková 

Základní škola Rapotice,  

za vynikající pedagogickou činnost a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání 

13. Jiří Švec 

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, Kroměříž, 

za vynikající pedagogickou činnost, organizátor mnoha školních i mimoškolních aktivit 

14. PhDr. Božena Vejrostová 

Vyšší policejní škola MV, Brno, 

za vynikající pedagogickou činnost, spoluautorka koncepce jazykového vzdělávání 

zaměstnanců resortu 

15. Doc. PaedDr. Radka Wildová 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 

za vynikající pedagogickou činnost, aktivně se zapojuje do mezinárodních projektů, 

jediná žena-děkanka v rámci Univerzity Karlovy 

16. Mgr. Karel Zahradníček 

Základní škola Vsetín, 

       za vynikající pedagogickou činnost, letos dovrší 60 let věku 

17. Ing. Markéta Zelinková 

Integrovaná střední škola, Vysoké n/Jizerou, 

za vynikající pedagogickou činnost a dlouhodobě úspěšné manažerské projekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně: 

 

1. Stanislava Bláhová 

Základní škola, Jihlava,  

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce oslaví 50. výročí 

pedagogické činnosti 

2. RNDr. Jiří Červený, CSc. 

Eso Euroškola, Praha,  

za dlouhodobou vynikající pedagogickou a manažerskou činnost přispívající ke 

zvyšování kvality soukromého školství 

3. Prof. Milan Hejný, CSc. 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,  

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti vysokého školství, inovátor 

v oblasti vysokoškolského vzdělávání pedagogů, mezinárodně uznávaný vědec 

4. Mgr. Alena Káňová 

Obchodní akademie, Ostrava – Poruba,  

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce oslaví 42. výročí 

působení ve školství 

5. Mgr. Sylva Knedlová 

v důchodu, naposledy Základní škola Fryšták,  

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, ve školství působila 40 let 

6. Mgr. Jiří Kotouč 

Integrovaná obchodní škola technická, Benešov,  

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce oslaví 40. výročí 

pedagogické činnosti 

7. Marie Kroftová 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Kladská, Praha, 

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce oslaví 46. výročí   

       pedagogické činnosti, a to na jediné škole  

8. Mgr. Eva Palečková 

Základní škola Genpor. Fr. Peřiny, Praha, 

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce oslaví 46. výročí  

působení ve školství 

9. Mgr. Miloslav Podzimek 

Základní škola Ratibořická, Praha, 

za celoživotní vynikající pedagogickou činnost, v letošním roce oslaví 60. výročí 

působnosti ve školství, z toho 40 let na jediné škole 

10. Věra Pospíšilová 

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko, Lipník n/Bečvou, 

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, aktivní podíl na zlepšování 

vzdělávacího procesu v České republice 



11. Mgr. Vlastimil Řebec 

v důchodu, naposledy Integrovaná střední škola, Jesenice u Rakovníka, 

za celoživotní vynikající pedagogickou činnost a zavádění inovativních vzdělávacích 

metod, v loňském roce oslavil 70 let věku, ve školství je stále aktivní  

12. Olga Soukupová 

v důchodu, naposledy malotřídní škola, Kořenov u Harrachova, 

za celoživotní vynikající pedagogickou činnost, bez přerušení působila 54 let (do r. 

2008) na uvedené škole 

13. Libuše Švarcová 

Základní škola Genpor. Fr. Peřiny, Praha, 

za celoživotní vynikající pedagogickou činnost a zavádění inovativních forem výuky, 

v letošním roce oslavila 54. výročí pedagogické činnosti, ve školství je stále aktivní 

14. Mgr. Františka Texlová 

Střední odborné učiliště gastronomie, Praha,  

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, organizátorka školních a 

mimoškolních kulturních akcí, v letošním roce oslaví 41. výročí působení ve školství  

15. kolektiv Základní školy a Mateřské školy speciální, Rakovník 

za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost a zlepšování podmínek pro výchovu 

a vzdělávání hendikepovaných dětí a mládeže. 

Vyznamenání převezme p. Ludvík Vožeh, ředitel školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Němečková 

1.4. 2010 

Aktualizace : 8. 4. 2010 


