
Zelená škola 

Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 76317 A, 926 01 Sereď 

Návrh na ocenenie mesta Sereď 

a) Osobné údaje navrhovaného: 
Jolana Čomajová, Mgr., narodená  v i,  ; učiteľka v ZŠ-Juraja 
Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď 1 ~~s';. E~ AD 

b )Názov ocenenia: Dátum: 

"Čestné občianstvo mesta Sered"' 
? - - 2 '6 

c) Odôvodnenie návrhu: 

Mgr. Jolana Čomajová absolvovala v roku 1979 Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, 
odbor učiteľstvo pre školy II.cyklu s aprobáciou telesná výchova a branná výchova. Neskôr, v roku 
1985, si na PF v Banskej Bystrici doplňujúcim štúdiom rozšírila aprobáciu aj pre školy III.cyklu. 

Začínala ak odborná asistentka telesnej výchovy na PF v Banskej Bystrici, neskôr ako 
učiteľka na ZŠ Petrovská v Seredi a od roku 1985 je učiteľkou na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. 

Na škole pracuje ako vedúca predmetovej komisie Zdravie a pohyb ,učiteľka telesnej 
výchovy a vychovávateľka centra voľného času. Ako bývalá aktívna hráčka basketbalu a trénerka 
II. triedy bola iniciátorkou založenia Školského športového strediska basketbalu chlapcov pri ZŠ 
Juraja Fándlyho v Seredi v roku 1996. Pod jej vedením získali žiaci najvyššie umiestnenia na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky a na medzinárodných turnajoch. Jej zverenci na 
Majstrovstvách SR jedenkrát získali titul majstra SR, trikrát sa umiestnili na 2. mieste, štyrikrát na 
3. mieste a na medzinárodnom basketbalovom turnaji v Prahe získali l .miesto. V brannom viacboji 
sa na Medzinárodných majstrovstvách ČR umiestnili dvakrát na l .mieste. 

Mgr. Jolana Čomajová ako učiteľka telesnej výchovy organizuje a zapája sa do všetkých 
školských i mimoškolských športových aktivít ako sú : basketbal, branný viacboj, atletika, futbal, 
volejbal, plávanie, streľba zo vzduchovej pušky, olympiáda mladých záchranárov CO . 

So svojimi žiakmi reprezentovala, propagovala a šírila dobré meno nielen ZŠ Juraja 
Fándlyho, ale i mesta Sereď. Počas svojho pôsobenia na škole pracovala vždy s veľkým zanietením 
a nasadením. Vyhl'adávala a sústreďovala okolo seba množstvo talentovaných žiakov, ktorým 
venovala všetok svoj voľný čas a energiu. Svojou profesionalitou a ľudským prístupom si vedela 
získať rešpekt, úctu i uznanie žiakov , rodičovi kolegov. 

Mgr. Jolana Čomajová je vzornou učiteľkou, dobrou odborníčkou a hlavne vynikajúcim a 
skromným človekom. Svojou prácou prispieva k pozitívnemu formovaniu mladej generácie. 

Za celoživotnú prácu, vynikajúce výsledky vo výchovno - vzdelávacom procese a za 
starostlivosť o mládež v oblasti športu ju navrhujem na ocenenie "Čestné občianstvo mesta Sered"'. 

V Seredi dňa 9.9.2016 

Telefón 
031 789 2581 , 0911 925656 - sekretariát 
031 789 211 O, 0903 139459 - riaditeľ 
031 7016841 , 0911 925659 - zástupkyne 
031 789 2484, 0911 908766 - školskájedáleň 
031 789 2581 , 0911 925659 - ekonom, PaM 

-h?.1:0 gr. na Foldeši va 
z' tupkyňa aditeľa ZŠ J.Fándlyho ereď 

E-mail web IČO 
sekretariat@zsjfsered.sk www.zsjfsered.sk 37839918 
riaditel@zsjfsered.sk www.facebook.com/zsjfsered 
zas tupca l@zsjfsered.sk, zastupca2@zsjfsered.sk 
jedalen@zsjfsered.sk 
ekonom@zsjfsered.sk, pam@zsjfsered.sk 

DIČ 
2021669089 




