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Pravidla pro udělování plakety J. A. Komenského 

 

 

Čl. I 

Základní ustanovení 

 

Tato pravidla stanoví podmínky udělování plakety J. A. Komenského s darovací listinou (dále 

jen „plaketa“) pedagogům, kteří působí nebo působili ve školách a školských zařízeních 

zřízených městem Sokolovem u příležitosti Dne učitelů.  

 

Čl. II 

Podmínky pro udělení plakety 

 

1. Plaketa se uděluje každoročně pěti vybraným pedagogům, kteří působí nebo působili ve 

školách a školských zařízeních zřízených městem Sokolovem.  

2. Důvodem k udělení plakety je: 

a) významné životní jubileum, 

b) dlouholetá pedagogická činnost, 

c) dosažení výjimečného úspěchu v oblasti školství,  

d) příkladná, výjimečná byť krátkodobá vzdělávací a výchovná práce s dětmi a mládeží   

    v oblasti školství, 

e) významná prezentace školy na veřejnosti, 

f) mimořádná aktivita při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a   

    vzdělávání,  

g) významná činnost v oblasti zájmového vzdělávání a využití volného času s dětmi a  

    mládeží, 

h) nadstandardní práce (zpracování projektů, zapojení do mezinárodních programů,   

    péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných žáků,  

    významná mimoškolní činnost, apod.), 

 

Čl. III 

Udělování plakety 

 

1. Plaketa se uděluje na návrh, který předkládá ředitel školy nebo školského zařízení odboru 

finančnímu a školství Městského úřadu Sokolov, vždy do konce kalendářního roku za 

předcházející školní rok.  

2. Návrh musí být písemný a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště a 

zaměstnavatele navrženého pedagoga a stručné odůvodnění návrhu.  

3. O udělení plakety rozhoduje odbor finanční a školství.  
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Čl. IV 

Organizační zajištění 

 

Oceňovaným pedagogům je předávána plaketa J. A. Komenského s darovací listinou a 

zapisují se do kroniky města. Na akci jsou zváni jménem starosty. Seznam navržených 

pedagogů, pozvánky, plakety, darovací listinu, kroniku a popřípadě občerstvení s květinami 

zajišťuje odbor finanční a školství Městského úřadu Sokolov.  

 

Čl. V 

Předávání plakety 

 

Plakety se předávají na slavnostním ceremoniálu, za přítomnosti představitelů města, 

zpravidla na Den učitelů, tj. 28. března.  

 

 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pravidla pro udělování plakety J. A. Komenského, schválené Radou města Sokolova dne 

1. 3. 2016, číslo usnesení  109/6RM/2016, se zrušují.  

2. Tato pravidla byla schválena Radou města Sokolova dne 08. 09. 2021, číslo usnesení 

513/25RM/2021.  

3. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 01. 10. 2021 

  


