Městská část Praha 20
Návrh na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, žáků, studentů, umělců a
sportovců na území Městské části Praha 20 pro rok 2017
1) Návrh kandidáta, (kontaktní údaje a souhlas kandidáta):
Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště, PSČ:
Telefonický kontakt (pevná linka, mobil):
E-mail:
Název a adresa školy nebo školského zařízení, kde kandidát působí, u kategorie IV. pracoviště nebo
sportovní organizace:
Souhlas navrhovaného kandidáta s tím, že v případě jeho ocenění bude zveřejněno jeho jméno,
případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody ocenění (vyjma V. kategorieSborovna slávy – v případě udělení ocenění v této kategorii bude souhlas dodatečně zajištěn) :
souhlasím

nesouhlasím

(nehodící se škrtněte)

Podpis: …………………………….
Pozn.: Ve všech případech musí mít pedagogický pracovník navržený na ocenění v době podání
návrhu uzavřen s příslušnou školou nebo školským zařízením pracovní poměr či smlouvu o DPP nebo
DPČ..
Ocenění nelze udělit „in memoriam“.
2) Kategorie ocenění (dle čl. II. Pravidel k ocenění pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení, žáků, studentů, umělců a sportovců na území Městské části Praha 20 pro rok 2016):*






I.kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
V.kategorie

–
–
–
–
–

Výrazná pedagogická osobnost
Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost
Ocenění pro vynikající žáky, studenty a za mimořádné činy
Ocenění za mimořádné úspěchy ve sportovní či umělecké činnosti
Sborovna slávy

*vybranou kategorii označte X
3) Zdůvodnění návrhu:
4) Přesné označení a podpis navrhovatele, příp. navrhovatelů :
Jméno /jména:
Název a adresa školy nebo školského zařízení, kde navrhovatel/-lé působí:
(navrhovatelé, kteří nepůsobí na škole nebo školském zařízení, uvedou adresu bydliště)
Bližší označení navrhovatele, příp. navrhovatelů (kolega, ředitel…)
Podpis/podpisy:
5) Přílohy:
 Strukturovaný profesní životopis navrženého kandidáta.
 pro kategorii I. – III. přiložit vyjádření ředitele školy, školského zařízení, kde kandidát/-i
působí/-bili, pokud návrh nepodává přímo ředitel.
 pro kategorii IV. A V. – předkladatel návrhu doloží důvody pro nominaci
Pozn. Návrhy jednotlivých kandidátů podávejte na samostatných tiskopisech (nevypisujte do
jednoho tiskopisu několik návrhů kandidátů)!

