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Výzva 

 
Výzva k podání návrh ů na ocen ění pedagog ů u příležitosti Dne u čitelů 
2015 

 
Statutární m ěsto Ostrava 
 
vyzývá  městské obvody města, odbory MMO, ředitele mateřských, základních 
a základních uměleckých škol, školských zařízení,  pedagogické kolektivy, školské rady 
k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů škol a školských zařízení zřizovaných 
městskými obvody a městem, soukromých a církevních mateřských a základních škol 
na území města Ostravy u příležitosti Dne učitelů v roce 2015. 
 
Návrhy na ocenění podávejte na  příslušných  formulářích. 
(formuláře najdete na www.ostrava.cz/magistrat/odbory magistratu/odbor soc. věci, 
skolstvi, sportu a volnocasových aktivit/oddeleni skolstvi, sportu a volnocasovych aktivit) 
 
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrh ů na ocen ění pedagog ů u příležitosti 
Dne učitelů 2015 
 
Zásady 

1. 1.Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách a školských 
zařízeních zřízených městskými obvody  města, ve školských zařízeních zřízených 
městem,  v soukromých a církevních mateřských a základních školách  na území 
města . 

2. Ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“. 
3. Pedagogický pracovník, který je navrhován na ocenění, musí, v době podání 

návrhu,  mít uzavřen se školou nebo školským zařízením pro zájmové vzdělávání  
pracovní poměr. 

4. Návrhy na ocenění pedagogů mohou podávat: 
městské obvody města, odbory MMO, ředitelé mateřských, základních 
a základních uměleckých škol, školských zařízení,  pedagogické kolektivy, školské 
rady. 

 
Kritéria  
V 1. kategorii Výrazná pedagogická osobnost 

1. Mimořádná výchovně – vzdělávací, odborná a metodická činnost, aktivní a tvořivá 
práce, vzdělávací programy, projektové vyučování, výrazná mimoškolní činnost, 
péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a ze znevýhodněného 
sociokulturního prostředí. 

2. Tvorba mezinárodních projektů – posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou 
projektové spolupráce škol, programy na podporu příhraniční spolupráce,  
získávání finančních prostředků z jiných externích zdrojů apod. Zpracování projektů 
a zapojení do mezinárodních programů. 

3. Úspěšná a výrazná prezentace školy na veřejnosti. 
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Výzva 
 
Ve 2. kategorii Ocen ění za dlouholetou tv ůrčí pedagogickou činnost 

1. Minimální délka praxe 30 let. 
 
Odborná pracovní skupina pro posouzení a vyhodnocení návrhů si může stanovit další 
pomocná kritéria.  
 
Návrhy na předepsaném formuláři  doručí navrhovatel  písemně na adresu: 
Statutární město Ostrava  
Magistrát 
Odbor  soc. věcí, zdravotnictví a vzdělanosti   
Oddělení vzdělanosti 
Prokešovo nám. 8 
729 30  Ostrava 
i elektronicky na: mslovencikova@ostrava.cz 
Termín:  16.01.2015 
 

 
 
 
 


