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Příloha č. 1 

Zásady pro udělování ocenění pedagogů ve školství – Ceny Gustava Habrmana 

Část I 

Smysl a účel udělování Cen Gustava Habrmana 

1. Ceny Gustava Habrmana jsou oceněním pedagogických pracovníků v Pardubickém kraji 

v oblasti školství. Cílem udělování cen je trvale a významně posilovat uvědomování si 

důležitosti pedagogické profese ve všech oblastech vzdělávání.  

2. O udělení cen na základě nominací rozhoduje poradní sbor pod vedením radního 

Pardubického kraje zodpovědného za oblast školství. 

Část II 

Systém předkládání návrhů 

1. Návrh na udělení Cen Gustava Habrmana může předkládat občan Pardubického kraje, 

právnická osoba či kolektiv osob včetně třídního kolektivu.  

2. Návrh musí obsahovat: 

a. Základní informace o nominovaném: jméno, příjmení, titul 

b. Název školy, stupeň vzdělávání, specializace: 

c. Zdůvodnění návrhu nominace: Uveďte zejména dosažené úspěchy, případně jiná 

udělená ocenění, zaměření nominovaného. Připojte případně zprávy či odkazy na 

zprávy z veřejně dostupných zdrojů dokládající informace uvedené v této nominaci. 

V případě, že je navrhujícím třídní kolektiv, je součástí návrhu vytvoření krátkého 

prezentačního videa, které představí třídní kolektiv a které odůvodní podaný návrh.  

d. Kontaktní spojení na nominovaného: korespondenční adresa, číslo mobilního 

telefonu, e-mail 

e. Základní informace o nominujícím/navrhovateli/třídním kolektivu: jméno, příjmení, titul 

f. Kontaktní spojení na nominujícího/navrhovatele/třídní kolektiv: korespondenční 

adresa, číslo mobilního telefonu, e-mail 

3. Návrh, který nesplní výše uvedené podmínky, nebude posuzován. 

4. Návrhy jsou zasílány elektronickou formou (e-mailem) na adresu: 

ucitelroku@pardubickykraj.cz 

5. Nominace je možné podávat vždy za kalendářní rok od 1. ledna daného roku do 30. října 

daného roku. 

Část III 

Projednání a schválení návrhů 

1. Za evidenci všech došlých návrhů a jejich přípravu pro projednání odpovídá odbor 

školství Krajského úřadu Pardubického kraje. 
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2. Svolání poradního sboru k jednání a projednání předložených nominačních návrhů 

zabezpečuje radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast školství. 

3. Poradní sbor se schází zpravidla jednou ročně (v listopadu) a je složen ze členů 

nominovaných radním Pardubického kraje zodpovědným za oblast školství. 

4. Předsedou poradního sboru je radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast školství. 

5. K doporučení návrhu na udělení ceny je třeba shody minimálně třípětinové většiny 

přítomných členů poradního sboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

6. Schválené nominace poradním sborem nepodléhají dalšímu schvalování v orgánech 

kraje. 

Část IV 

Kategorie ocenění 

1. Hlavní kategorií Cen Gustava Habrmana je Učitel Pardubického kraje. Tato cena je 

udělována vždy za uplynulý kalendářní rok ve čtyřech dílčích kategoriích dle oblasti 

vzdělávání: 

a. Mateřské školy 

b. Základní školy 

c. Střední školy  

d. Mimoškolní vzdělávání – domovy mládeže, domy dětí a mládeže, základní umělecké 

školy a další volnočasová pedagogika 

2. Další kategorií je Síň slávy krajského školství. Tato cena není navázána na konkrétní 

kalendářní rok. Jedná se o ocenění za příkladnou a dlouhodobou pedagogickou činnost 

bez ohledu na oblast vzdělávání. Udělováno aktivním, ale i seniorním pedagogům. 

V rámci jednoho ročníku je možné udělit i několik ocenění za dlouhodobou pedagogickou 

činnost. 

3. Třetí kategorií je Cena radního pro školství. Jedná se o ocenění, které nepodléhá 

nominačnímu procesu, ani schvalování poradním sborem. Tato cena může být 

udělována vždy na základě rozhodnutí radního Pardubického kraje zodpovědného za 

oblast školství. Cena může být udělena i z návrhů došlých v rámci nominací do hlavní 

kategorie.  

4. V případě ocenění v hlavní kategorii je možné v budoucnu udělení ceny za dlouhodobou 

pedagogickou činnost. 

5. V případě udělení Ceny radního pro školství je možné v budoucnu udělení ceny za 

dlouhodobou pedagogickou činnost. 

Část V 

Předávání Cen Gustava Habrmana 

1. Ceny Gustava Habrmana jsou předávány na slavnostním společenském setkání, a to 

zpravidla v den narození Gustava Habrmana 26. ledna či v den tomuto termínu nejbližší.  

2. V odůvodněných případech lze tyto ceny předat i při jiných slavnostních příležitostech. 

 


