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SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ OCENĚNÍ
„OSOBNOST TŘÍDY“
I.
Ocenění „OSOBNOST TŘÍDY“ je oceněním pro výjimečné studenty školy.
Někteří kandidáti úspěšně reprezentují školu a svoji třídu hned v několika disciplínách, jiní
naopak vynikají výrazným způsobem v jedné oblasti.
Ocenění může být uděleno nadaným a pracovitým studentům, kteří pravidelně
dosahují úspěchů v různých olympiádách a soutěžích. Stejně tak může být uděleno i
studentovi, který mimořádným činem obohatil život ve své třídě, dosáhl vynikajícího výsledku
v mimoškolní zájmové činnosti, nebo se zasloužil o významnou dobrou věc pro svoji třídu,
školu či celou společnost. Oceněným může být i student, který je svým kamarádstvím,
postojem k životu, či k dění ve třídě, vzorem pro ostatní spolužáky.

II.
V každé třídě může být oceněn maximálně jeden student ročně.
Není povinnost každý rok v jednotlivé třídě provést ocenění. Zejména se jedná o případy,
kdy v dané třídě nikdo ze studentů v daném roce nesplnil kriteria dle bodu I. těchto pravidel.
Schválený návrh na ocenění předává třídní profesor prostřednictvím ředitele školy
předsedovi Rady spolku. Termín pro předání je 1.června každého školního roku. U maturitních
ročníků pak 3 týdny před ukončením tohoto ročníku.

III.
•

Studenta k ocenění navrhuje :
◦ kolektiv třídy ve spolupráci s třídním profesorem
◦ forma procesu návrhu není striktně předurčena, volí ji třídní profesor po dohodě s
kolektivem třídy ( tajné hlasování, veřejná diskuse, … )
◦ každý návrh musí být jasně a srozumitelně odůvodněn
◦ třídní profesor má v rámci své kompetence právo odmítnout návrh, přičemž odmítnutí
musí mít objektivní příčinu a odůvodnění ( kolektiv třídy by měl takové odmítnutí nejen
pochopit, ale též „vzít za své“ )

•

Studenta k ocenění schvaluje :
◦ třídní profesor (je to kompetence třídního profesora po vyhodnocení návrhu třídy …
něco jako „akademická svoboda třídy a jejího profesora“)

IV.
Ocenění předává třídní profesor při ukončování školního roku ve své třídě. Po dohodě
třídního profesora se zástupcem dané třídy v Radě spolku může být tento aktivně účasten předání.
Účast člena Rady spolku závisí na jeho rozhodnutí.

V.
Oceněný student obdrží stříbrnou minci vyrobenou v limitované edici certifikovanou
mincovnou. Součástí mince je i dárkové balení a certifikát potvrzující technické parametry mince.
Konečný vzhled mince bude Radou spolku vybrán po předložení grafických návrhů. Návrhy
zpracují studenti školy pod vedením svých pedagogů.

Schváleno Radou spolku dne 24.11.2015
dr.J.Halík
předseda Rady spolku

