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Tisková zpráva 
 

Ředitelka liberecké praktické školy získala z rukou 
ministryně medaili 

 

 

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 1. stupně za dlouhodobou vynikající 

pedagogickou činnost získala bývalá ředitelka Základní školy praktické v Gollově ulici v Liberci Mgr. 

Jaroslava Hajduková. 

Medaile udělovala ministryně školství Kateřina Valachová v Hlavním sále Valdštejnského paláce 27 
učitelkám a učitelům z celé České republiky u příležitosti Dne učitelů 28. března. Medaile MŠMT prvního 
a druhého stupně je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku 1997. Tento rok se slavnostní 
akt konal v úterý 29. března. V pátek 1. dubna ji na liberecké radnici přijal náměstek pro školství, sociální 
věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

„Paní Hajdukovou navrhnul ministerstvu na ocenění náš odbor školství a sociálních věcí a vyšlo to,“ 

komentuje Ivan Langr a dodává: „z toho mám samozřejmě upřímnou radost, o to víc, že jde o ocenění 

pedagožky z praktické školy.“ 

 „Medaile je váhou vskutku těžká, stejně jako práce pedagoga, je to tak trochu symbolické. Vážím si 
ocenění a děkuji panu náměstkovi za nominaci,“ komentuje Jaroslava Hajduková.  
 
Jaroslava Hajduková se 42 let věnuje oblasti speciálního školství a zvláště dětem s mentálním postižením. 

Několika generacím dětí pomohla začlenit se do společnosti, je aktivní členkou Asociace speciálních 

pedagogů, nadále působí ve školství a nezištně předává své zkušenosti mladším kolegům.  

Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, 
dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování 
a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.  

"Jsem si vědoma, že učitelské povolání je obzvláště obtížné a zodpovědné – můžete zásadním způsobem 
pozitivně ovlivňovat životy mnoha dětí a žáků, nasměrovat je správným směrem, nejen v jejich vzdělávací 
dráze, ale i v té životní. Vaše role je pro společnost klíčová, a proto považuji za zásadní zlepšit podmínky 
pro Vaši práci,“ řekla oceněným pedagogům při slavnostním ceremoniálu ministryně Valachová.  

 

 

 



 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora  

statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   

mobil: +420 778 760 927 

tel.: +420 485 243 182 

e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kodymova.jana@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/
file:///C:/Users/kodymova.jana/Documents/články/www.facebook.com/cityliberec

