Pravidla
k ocenění pedagogických pracovníků škol, školských zařízení a k ocenění
dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště
Preambule
Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a ocenění dobrovolných pracovníků
s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště vyhlašuje město Uherské Hradiště jako výraz
uznání náročné práce těchto pracovníků.

I. Udělování ocenění
O udělení ocenění rozhodne Komise pro vzdělávání Rady města Uherské Hradiště.
Komise si pro posouzení návrhů může vyžádat dobrozdání odborníků. Komise nezveřejňuje důvody
svého rozhodnutí.
Komise má pravomoc rozhodovat v případech, které nejsou těmito pravidly řešeny, přičemž nutnost
řešit tyto případy je nezbytné pro spravedlivé a objektivní rozhodnutí o udělení ocenění.

II. Členění a kategorizace ocenění
Ocenění je udělováno každoročně :
I.

Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení zřízených městem Uherské
Hradiště ve třech kategoriích :

1. Kategorie - výrazná pedagogická osobnost - za vynikající výsledky ve vzdělávací a výchovné
činnosti
2. Kategorie - vynikající začínajícící pedagogický pracovník - ocenění pedagogů s méně než pěti lety
pedagogické praxe (tzn. pedagogická praxe max. pět let a méně)
3. Kategorie - za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi –
odcházejících v daném kalendářním roce do starobního důchodu

především k ocenění pedagogů

V každé kategorii může být uděleno více ocenění. Komise může rozhodnout, že v některé kategorii
nebude ocenění vůbec uděleno.

II.

Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území
města Uherské Hradiště - bez kategorizace.

Ocenění může být uděleno více pedagogickým pracovníkům ostatních zřizovatelů. Komise může
rozhodnout, že nebude ocenění vůbec uděleno.
Ve všech případech musí mít pedagogický pracovník navržený na ocenění v době podání návrhu
uzavřen s příslušnou školou nebo školským zařízením pracovní poměr.

Ocenění lze udělit „in memoriam“ osobě zemřelé po dni podání návrhu.
III.

Dobrovolným pracovníkům s dětmi a mládeží – bez kategorizace - ocenění za činnost

a přínos v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Ocenění může být uděleno více dobrovolným pracovníkům s dětmi a mládeží. Komise může
rozhodnout, že nebude ocenění vůbec uděleno.

Toto ocenění může získat každý, kdo dobrovolně působí, či v předchozím kalendářním roce
dlouhodobě působil, v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže v některé z organizací
pracujících s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště.
Ocenění lze udělit „in memoriam“ osobě zemřelé po dni podání návrhu.

III. Nominace na ocenění
Návrhy na ocenění pedagogických pracovníků podávají ve stanovené lhůtě zpravidla ředitelé škol a
školských zařízení, školské rady, pedagogické kolektivy škol a školských zařízení. Dále to mohou být
členové Komise pro vzdělávání Rady města Uherské Hradiště, ale i ostatní pedagogická i
nepedagogická veřejnost - kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan či organizace.
Návrhy na ocenění dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží může ve stanovené lhůtě podat široká
veřejnost - kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan či organizace.
Návrhy se podávají se souhlasem nominovaných ke zveřejnění nezbytných informací o jejich osobě.
Písemný návrh musí obsahovat :
u pedagogických pracovníků :








Jméno, příjmení , titul a datum narození navrženého kandidáta, jeho kontaktní adresu vč. PSČ
a spolehlivý telefonický kontakt
kategorii ocenění
název a adresu školy nebo školského zařízení, na kterém kandidát působí a vyjádření ředitele
této organizace k návrhu
přesné označení a podpis navrhovatele, popřípadě navrhovatelů
souhlas navrhovaného kandidáta s tím, že v případě jeho ocenění bude zveřejněno jeho jméno,
fotografie, případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody ocenění
profesní životopis navrženého kandidáta, vč. uvedení délky a konkrétního průběhu
pedagogické praxe
zdůvodnění návrhu, které musí být dostatečně podrobné a musí mít dostatečnou vypovídající
hodnotu - musí zde být uvedeny konkrétní údaje o kandidátově pedagogické, odborné a
metodické činnosti vč. jeho dalších aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o
případné publikační činnosti, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce na veřejnosti,
aktivity nad rámec běžných činností vč. významné mimoškolní činnosti, přínosu k prezentaci
školy, města či regionu apod. Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu při výběru
navržených kandidátů.

u dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží :






Jméno, příjmení, titul a datum narození navrženého kandidáta, jeho kontaktní adresu vč. PSČ
a spolehlivý telefonický kontakt
název a adresu organizace, ve které kandidát působí či v předchozím roce působil a. vyjádření
statutárního zástupce této organizace k návrhu
přesné označení a podpis navrhovatele, popřípadě navrhovatelů
souhlas navrhovaného kandidáta s tím, že v případě jeho ocenění bude zveřejněno jeho jméno,
fotografie, případně některé údaje související s důvody ocenění
zdůvodnění návrhu, které musí být dostatečně podrobné a musí mít dostatečnou vypovídající
hodnotu - musí zde být uvedeny konkrétní údaje o kandidátově činnosti v oblasti

volnočasových aktivit s dětmi a mládeží. Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu při
výběru navržených kandidátů.

IV. Organizační zajištění
1. Návrhy kandidátů budou podávány na odbor kultury,
Uh. Hradiště v termínu stanoveném tímto odborem.

školství a sportu MěÚ

2. Slavnostní předání ocenění proběhne při příležitosti Dne učitelů. Za organizační
zabezpečení slavnostního aktu bude zodpovídat odbor kultury, školství a sportu
MěÚ Uh Hradiště.
3. Jména oceněných spolu se stručnou charakteristikou oceněných budou zveřejněna na
internetových stránkách města Uherské Hradiště.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ruší se Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na
území města Uherské Hradiště, která byla schválena usnesením Rady města Uherské
Hradiště číslo 538/34/RM/2012 ze dne 6. 2. 2012.
2. Tato Pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol, školských zařízení a
k ocenění dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské
Hradiště
byla schválena usnesením Rady města Uherské Hradiště číslo
400/23/RM/2015
ze dne
24.11.2015 a nabývají účinnosti následující den po
schválení v radě města.

PhDr. Ivo Frolec, v. r.

místostarosta

