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VÝZVA 

k podání návrhů na udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí 
za mimořádný přínos/úspěch v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit  

„Pedagog roku - školní rok 2017/2018“ 
 
 

Město Valašské Meziříčí vyzývá pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, školské rady 
a další instituce a organizace k podání návrhů na udělení ocenění pedagogům základních 

škol, mateřských škol a školských zařízení zřizovaných městem Valašské Meziříčí. 
 
 

I. Udělení ocenění 

1. Návrhy na ocenění se předkládají v písemné podobě na Odbor školství, kultury a sportu Městského 
úřadu Valašské Meziříčí do pátku 01.06.2018. 

2. Návrhy projedná Výbor pro školství, který doporučí pedagogické pracovníky k udělení ocenění 
v jednotlivých kategoriích. Udělení ocenění schvaluje Rada města Valašské Meziříčí.  

3. Ocenění bude předáno při příležitosti konce školního roku na jednání Zastupitelstva města Valašské 
Meziříčí. 

4. Jména oceněných pedagogických pracovníků spolu se stručnou charakteristikou oceněných činností 
budou zveřejněna ve Zpravodaji města a na internetových stránkách města. 

 
 

II. Kategorie ocenění  

1. Ocenění je udělováno pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení zřizovaných městem 
Valašské Meziříčí v těchto kategoriích: 

A. Pedagog roku – základní škola 
B. Pedagog roku – mateřská škola 

2. Ocenění je udělováno za: 

 výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci, 

 vynikající výsledky ve vzdělávací a výchovné činnosti, 

 vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školské zařízení na krajské, republikové 

nebo mezinárodní úrovni, vynikající výsledky žáků v soutěžích 

 mimořádnou pedagogickou, odbornou, metodickou nebo publikační činnost, 

 významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti, 

 přínos pro inkluzivní vzdělávání, 

 zavádění změn a nových trendů ve výuce, 

 využiti moderních technologií pro práci s žáky a rodiči 
 

3. Ocenění může být uděleno více pedagogickým pracovníkům, nebo nemusí být v některé kategorii 
v daném roce uděleno. 

4. Ve všech případech musí mít pedagogický pracovník navržený na ocenění v době podání návrhu 
uzavřen s příslušnou školou nebo školským zařízením pracovně-právní vztah. 

5. Ocenění nelze udělit „in memoriam“. 
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III. Návrhy na ocenění  

1. Písemný návrh se podává na formuláři Návrh na udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí za 
mimořádný přínos/úspěch v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit a musí obsahovat tyto 
náležitosti: 
Údaje o navrhovaném kandidátovi: 
a. Jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, adresa bydliště vč. PSČ, telefonický kontakt 
b. Název a adresu školy nebo školského zařízení, na kterém kandidát působí.  
c. Kategorie ocenění dle článku II.  
d. 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, údaje 
o případné publikační činnosti, přínos ke zvyšování prestiže pedagogické práce na veřejnosti, 
aktivity nad rámec běžných činností vč. významné mimoškolní činnosti, přínos k reprezentaci 
školy, města či regionu apod. Zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu při výběru 
navržených kandidátů. Zdůvodnění musí obsahovat také profesní životopis navrženého 
kandidáta, vč. uvedení délky a konkrétního průběhu pedagogické praxe.  

Souhlas navrhovaného kandidáta: 
a. Souhlas navrhovaného s kandidaturou a s užitím osobních údajů pro účely zpracování návrhu 

na udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání a 
volnočasových aktivit Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí. 

b. Souhlas navrhovaného kandidáta, že v případě udělení ocenění bude zveřejněno jeho jméno 
a vybrané údaje, které souvisí s jeho profesní kariérou, včetně zdůvodnění ocenění. 

Údaje o navrhovateli: 
a. Jméno a příjmení navrhovatele, (popř. navrhovatelů), adresa, telefonický kontakt a e- mail. 
b. Datum podání návrhu a podpis navrhovatele 
 

2. V případě, že návrh podává nepedagogická veřejnost nebo jiné instituce a organizace, navrhovatel 

informuje o podání návrhu příslušnou školu nebo školské zařízení, na kterém kandidát působí. Škola 

(školské zařízení) doplní návrh dalšími nezbytnými údaji o kandidátovi a návrh předá na Odbor 

školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí. 

3. Návrhy na ocenění pedagogů musí být podány v písemné formě, a to těmito možnými způsoby: 

elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem; datovou schránkou; písemně poštou; nebo 

osobně na podatelnu – adresováno na Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor školství, kultury 

a sportu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí do pátku 01.06.2018. 

 

Termín a kontakty pro podání návrhů: 

 Kontaktní osoby pro případné dotazy: Ing. Alice Sekerková, tel. 571 674 657, Ing. Stanislava 
Šnajdrová, tel. 571 674 659 

 Další kontaktní údaje: e-mail: osks@muvalmez.cz; ID datové schránky: 9c4bard. 

 Uzávěrka návrhů je v pátek 1. června 2018. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na návrhy, které budou 
na Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí doručeny po tomto datu, nebude 
brán zřetel. 
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