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Preambule 

 

Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, žáků, studentů a sportovců na 

území Městské části Praha 20 každoročně vyhlašuje Městská část Praha 20 jako výraz uznání 

náročné práce pedagogických pracovníků – v kategorii I. a II., ocenění žáků a studentů za 

vynikající studijní výsledky nebo za mimořádné činy prokazující občanskou statečnost, 

odpovědnost a obětavost – kategorie III. a sportovcům a umělcům, případně skupině 

sportovců (umělců) za mimořádné sportovní či umělecké výsledky v soutěžích, které 

reprezentují Městskou část Praha 20 nebo fyzické osobě za obětavou a celoživotní práci 

v oblasti umění, sportu a tělovýchovy – kategorie IV, bývalému pedagogickému pracovníkovi 

zpravidla u příležitosti významného životního jubilea, a to za dlouhodobý přínos výchově a 

vzdělávání, který uskutečňoval ve škole či školském zařízení na území MČ Praha 20 - 

kategorie V. 

 

I. Udělování ocenění 

 

O udělení ocenění rozhodne Rada městské části Praha 20 na základě doporučení Komise 

školství. Komise si pro posouzení návrhů může vyžádat dobrozdání odborníků. Rada m.č. 

Praha 20 nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí. 

Rada m.č. Praha 20 má pravomoc rozhodovat v případech, které nejsou těmito pravidly 

řešeny, přičemž nutnost řešit tyto případy je nezbytná pro spravedlivé a objektivní rozhodnutí 

o udělení ocenění. 

 

II. Členění a kategorizace ocenění 

 

I.kategorie - Výrazná pedagogická osobnost 

Pro udělení ocenění v této kategorii je nutné, aby navržený pedagogický pracovník splňoval v 

době podání návrhu podmínku minimálně pětiletého působení ve škole nebo školském 

zařízení na území Městské části Praha 20 a měl se školou nebo školským zařízením uzavřený 

pracovní poměr či uzavřenou smlouvu o DPP nebo DPČ. 

Ocenění v této kategorii se uděluje fyzické osobě za: 

 mimořádnou pedagogickou, odbornou a publikační činnost, 

 nadstandardní práce (projektové vyučování, experimentální ověřování vzdělávacích 

programů, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných 

žáků, významná mimoškolní činnost apod.), 

 zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů, 

 metodickou činnost, 

 významnou prezentaci školy na veřejnosti. 

 

II.kategorie - Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost 

Pro udělení ocenění v této kategorii je nutné, aby navržený pedagogický pracovník splňoval v 

době podání návrhu podmínku minimálně pětiletého působení ve škole nebo školském 

zařízení na území Městské části Praha 20 a měl se školou nebo školským zařízením uzavřený 

pracovní poměr či uzavřenou smlouvu o DPP nebo DPČ. Ocenění v této kategorii se uděluje 

fyzické osobě za významnou pedagogickou, výchovnou nebo uměleckou činnost 



vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy, za významnou dlouhodobou 

činnost v oblasti zájmového vzdělávání a využití volného času dětmi a mládeží nebo za 

mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání. 

Ocenění lze udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí, a to za dlouhodobé a 

vynikající působení v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

III.kategorie - Ocenění pro vynikající žáky, studenty a za mimořádné činy 

Ocenění je udělováno žákům či studentům studujícím na území Městské části Praha 20 za 

vynikající studijní výsledky, případně za mimořádné činy prokazující občanskou statečnost, 

odpovědnost nebo obětavost. 

 

IV.kategorie - Ocenění za mimořádné úspěchy ve sportovní či umělecké činnosti 

Ocenění je udělováno fyzické osobě, popřípadě skupině fyzických osob s trvalým pobytem či 

sídlem v Horních Počernicích, a to za mimořádné sportovní či umělecké výsledky ve 

významných soutěžích, které reprezentují Městskou část Praha 20 nebo fyzické osobě za 

obětavou a celoživotní práci v oblasti umění, sportu a tělovýchovy. 

 

V.kategorie – Sborovna slávy 

 

Ocenění v kategorii „Sborovna slávy“ se uděluje bývalému pedagogickému pracovníkovi 

zpravidla u příležitosti významného životního jubilea, a to za dlouhodobý přínos výchově a 

vzdělávání, který uskutečňoval ve škole či školském zařízení na území MČ Praha 20. 

V kalendářním roce lze udělit nejvýše jedno ocenění. 

 

 

Ocenění nelze udělit „in memoriam“. 

 

III. Nominace na ocenění 

 

Návrhy na ocenění podávají písemně ve stanovené lhůtě zpravidla ředitelé, školské rady či 

pedagogické kolektivy škol a školských zařízení zřízených městskou částí. Dále to mohou být 

členové zastupitelstva a rady Městské části Praha 20, zástupci jiných zřizovatelů škol a 

školských zařízení, ředitel ČŠI, v případě návrhu na ocenění sportovce nebo umělce jakákoliv 

právnická či fyzická osoba se sídlem v Horních Počernicích, a to na Odbor sociálních věcí a 

školství Městské části Praha 20 v termínu od 1.12.2016 do 31.12.2016. Návrhy se podávají se 

souhlasem nominovaných ke zveřejnění nezbytných informací o jejich osobě (vyjma V. 

kategorie – „Sborovna slávy“- v případě udělení ocenění v této kategorii bude souhlas 

dodatečně, avšak včas před zveřejněním zajištěn). 

 

Písemný návrh musí obsahovat : 

 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 (vyjma V. kategorie – „Sborovna slávy“), případně některé údaje související s 

jeho profesní kariérou a důvody ocenění 



 profesní životopis navrženého kandidáta, vč. uvedení délky a konkrétního průběhu 

pedagogické praxe, v kategorii III. uvést školu, ročník, v kategorii IV. uvést 

organizaci, délku působení v dané aktivitě, doložitelné sportovní či umělecké úspěchy, 

případně výsledky svých svěřenců 

 zdůvodnění návrhu, které musí být 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, městské části apod. V kategorii IV. uvést 

konkrétní sportovní či umělecké výsledky ve významných soutěžích, které 

reprezentovaly městskou část, případně uvést konkrétní údaje vypovídající o 

celoživotní práci v oblasti umění, sportu a tělovýchovy. Zdůvodnění návrhu je stěžejní 

součástí návrhu při výběru navržených kandidátů. 

 

 

IV. Organizační zajištění 

 

1.  Návrhy kandidátů budou podávány na Odbor sociálních věcí a školství Městské části Praha 

20 v termínu od 1.12.2016 do 31.12.2016. 

 

2. Slavnostní předání ocenění proběhne při příležitosti Dne učitelů. Za organizační 

zabezpečení slavnostního aktu bude zodpovídat Odbor sociálních věcí a školství a Odbor 

kancelář úřadu Městské části Praha 20. 

 

4. Jména oceněných osobností spolu se stručnou charakteristikou oceněných činností budou 

zveřejněna na webových stránkách Městské části Praha 20 a otištěna v Hornopočernickém 

zpravodaji. 

 

 

 

 

 

Schváleno usnesením Rady m. č. Praha 20 číslo RMC/68/7/0431/16 ze dne 11.10.2016. 

 

     

 

 

 

 

                Hana Moravcová 

                                                                                                   starostka MČ Praha 20 


