
Olomoucký kraj ocenil nejlepší pedagogy 
Celkem 15 učitelů získalo ocenění Pedagog 
Olomouckého kraje. Kraj je letos vyhlásil poprvé. 
Laureáty ocenění Pedagog Olomouckého kraje 
schválila na svém zasedání 1. března Rada 
Olomouckého kraje. Ta dala na doporučení komise 
vedené Františkem Mezihorákem (předseda Výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Olomouckého kraje), která 15 vítězů 
vybrala z celkem 48 učitelů nominovaných fyzickými i 
právnickými osobami. Cílem ocenění Pedagog 
Olomouckého kraje je poděkování nejlepším učitelům 
a vyzdvižení důležitost této profese prostřednictvím 
pozitivních příkladů. 
Ocenění bula nejlepším pedagogům předána při 
příležitosti Dne učitelů 28. března v Moravském divadle v Olomouci hejtmanem Olomouckého kraje 
Martinem Tesaříkem. 
 
Mezi laureáty byla zvolena i „naše“ paní učitelka Mgr. Irena Jonová, která se na naší škole 
dlouhodobě věnuje projektové činnosti. Je  spoluautorkou  výstavy v šumperském  Vlastivědném  
muzeu „U kolébky, před  oltářem, nad  hrobem.“   
Spoluautorkou školního  projektu úspěšně  vyhodnoceného Klubem  ekologické výchovy Praha 
„Obejdi  svět a vrať  se  domů.“  
Výrazně  se  podílela na  přípravách a realizaci oslav 140. výročí založení  školy ve  spolupráci 
s Vlastivědným  muzeem v Šumperku, Státním  okresním  archívem v Šumperku a dalšími  
institucemi vytvořila se svými  studenty výstavu o historii školy a  na stejné   téma reprezentativní  
sborník. Aktivně spolupracuje s Vlastivědným  muzeem  v Šumperku, i  státním okresním  archívem a 
ke  spolupráci vede i  studenty.  
K jejím výrazným úspěchům patřil projekt podpořený Nadací OKD „Co bylo včera, není dnes?!“ 

Úspěšným divadelním představením,  ve kterém 
uplatnila svůj kreativní přístup k výuce 
novodobých dějin, velmi dobře prezentovala 
školu, zpracované  výstupy – almanach a 
divadelní  hru na  DVD přikládáme. Přestože je 
v dnešní době velmi těžké získat finanční 
prostředky k realizování takovýchto projektů, 
vyvíjí nadstandardní úsilí, aby své projekty 
prosadila, a své kreativní přístupy uplatňuje 
především v běžném projektovém vyučování 
soudobých dějin a dějin kultury. Výuku  
každoročně  doplňuje odbornými  exkurzemi do 
míst,   které  studentům  mají přiblížit teorii – 
Terezín, Osvětim. 

Za  své  aktivity  obdržela  poděkování  z kanceláře pana Václava Havla a od  ředitele POST 
BELLUM pana  Mikuláše  Kroupu (viz  přílohy). 
Studentům  se  věnuje i ve  svém  volném čase – zájezdy  do  pražských  divadel, představení  
v Olomouci, organizování a  průvodcování  zájezdu  do  Paříže. 
O její  odbornosti svědčí neustálé  vzdělávání, které  dokládáme  certifikáty: 

• CERTIFIKCAT  DÉLIVRÉ Á, Strasbourg 2010 
• Certifikát semináře „ Zapomenutí hrdinové, Ústí  nad  Labem 2010 
• 50. léta a vidoesvědectví dětí politických vězňů, Praha 2009 
• Škola  a muzeum  pod  jednou  střechou, Praha 2005 
• Jak  vyučovat  holocaust, Praha 2000 


