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Výzva 
k podání návrhů na ocenění pedagogů  

u příležitosti Dne učitelů 2023 
 

Statutární město Ostrava 
 
vyzývá zřizovatele škol, ředitele škol nebo školských zařízení, pedagogické kolektivy, 
školské rady, členy rady nebo zastupitelstva města, k podání návrhů na udělení ocenění 
pedagogů, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřízených městskými obvody, ve 
školách a školských zařízeních zřízených městem a mateřských a základních školách dalších 
zřizovatelů působících na území města, u příležitosti Dne učitelů 2023. 
 
Návrhy na ocenění podávejte na příslušném formuláři, zveřejněném na webových 

stránkách: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-
sportu/oddeleni-skolstvi a https://talentova.cz/category/aktuality/.  
 
Termín pro podání návrhů: do 10. ledna 2023 
 

 
Pravidla pro ocenění pedagogů u příležitosti Dne 
učitelů (dále jen „Pravidla“) 
 

1. Obecné ustanovení 
 

Statutární město Ostrava každoročně oceňuje mimořádné pedagogické osobnosti  
a pedagogy za mimořádnou a celoživotní pedagogickou činnost, u příležitosti Dne učitelů.  
 
Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách a školských zařízeních 
zřízených městskými obvody, ve školách a školských zařízeních zřízených městem  
a mateřských a základních školách dalších zřizovatelů působících na území města. 
 
Ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“. 

 
 

2. Vyhlašované kategorie 
 

1. Kategorie: Mimořádná pedagogická osobnost 
2. Kategorie: Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost 

 
Navrhovatelem může být pro obě kategorie:  
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Zřizovatel školy, ředitel školy nebo školského zařízení, pedagogický kolektiv, školská rada, 
člen rady nebo zastupitelstva města. 
 

 
3. Hodnotící kritéria a hodnocení návrhů 

 
Obecná hodnotící kritéria pro obě kategorie: 

 
Pedagog může být nominován pouze v jedné ze dvou kategorií. 
Navržen k ocenění může být ředitel školy za svou pedagogickou činnost. Ředitelé jsou 
oceňováni za svou manažerskou práci v rámci samostatné výzvy Ředitel školy.  
Pedagogický pracovník musí mít uzavřen se školou nebo školským zařízením v době  

    podání návrhu pracovní poměr. 
 

 
1. Kategorie: Mimořádná pedagogická osobnost 

 
Hodnotící kritéria:  

 
Navržený pedagog v této kategorii musí splňovat minimálně 5 let praxe.  
 
• Mimořádná pedagogická, odborná (metodická) a publikační činnost. 
• Nadstandardní práce (projektové vyučování, experimentální ověřování vzdělávacích 

a výchovných postupů a metod, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
včetně talentovaných žáků, významná mimoškolní činnost, spolupráce s dalšími 
vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí). 

• Tvorba projektů a zapojení do mezinárodních programů. 
• Úspěchy školy dosažené pod vedením pedagoga v soutěžích, olympiádách apod. 

v rámci města, kraje, republiky. 
• Pedagog, který svým chováním, postoji a názory pozitivně působí na děti i rodiče, je 

pro ně vzorem a autoritou, inspiruje svými vizemi kolegy. 
 

2. Kategorie: Ocenění za mimořádnou a celoživotní pedagogickou činnost  
 

Hodnotící kritéria: 
 

• Minimálně 30 let praxe. 
• Celoživotní tvůrčí a inovativní přístup ve vzdělávání.  

 
Hodnocení návrhů: 

 
• Odvětvová komise posuzuje v termínu došlé návrhy. Návrhy podané v rozporu 

s těmito „Pravidly“ jsou vyřazeny z hodnocení.  
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• Odvětvová komise stanoví poměr mezi I. a II. kategorií, týkající se počtu pedagogů, 

kteří budou navrženi k ocenění, podle celkového počtu podaných návrhů  
v jednotlivých kategoriích.   

• Odvětvová komise přidělí body jednotlivým navrženým pedagogům a stanoví 
výsledné pořadí v jednotlivých kategoriích. K ocenění navrhne 10 pedagogů.  

• Výjimku v počtu oceněných pedagogů v jednotlivých kategoriích může 
v odůvodněných případech komise navrhnout orgánům města, které o tomto 
rozhodnou v souladu s platnou legislativou. 
 
 

4. Podání návrhů 
 

• Návrh bude podán na předepsaném formuláři.  (formulář najdete na odkazech:  
• https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-

sportu/oddeleni-skolstvi  
• https://talentova.cz/category/aktuality/ 

 
Způsoby podání: 

•  poštou na adresu:  
 

Magistrát města Ostravy 
odvětvový odbor 
Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava 

• datovou schránkou na: 5zubv7w 
• e-mailem s el. podpisem na elektronickou podatelnu posta@ostrava.cz 
 

5. Závěrečné ustanovení 

 
Pravidla projednala rada města na svém jednání dne 8.11.2022 usn. č. 00085/RM2226/3. 

 
 
 
 
  
 


