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Podmínky celokrajské motivační soutěže na školní rok 2016/2017

„DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2016/2017“
zkráceně Dobrá škola 2016/2017
Soutěž je vyhlášena jako součást aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních
školách zřizovaných Ústeckým krajem, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
číslo 29/9Z/2013 dne 4. 9. 2013.

Rámcové podmínky soutěže pro školní rok 2016/2017

o

Soutěž je pro školní rok 2016/2017 vyhlášena v listopadu 2016.

o

Platnost doložených podkladů pro bodování (diplomy, smlouvy atd.) je stanovena od 1. 9. 2016
do 31. 8. 2017. Podklady za 1. pololetí (tj. od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2017) – zejména výsledky ve
vzdělávání, soutěže a vzdělávací kurzy a exkurze se na KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do
30. 4. 2017 (rozhodující je razítko podací pošty). Podklady za 2. pololetí (tj. od 1. 2. 2017 do
31. 8. 2017) se na KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do 31. 8. 2017 (rozhodující je razítko
podací pošty). Na později zaslané dokumenty nebude brán zřetel.

o

Podklady je možné zasílat prostřednictvím datové schránky (rozhodující je čas doručení na KÚ).

o

Soutěž se uzavírá k 31. 8. 2017.

o

Po skončení a vyhodnocení daného ročníku soutěže Dobrá škola ÚK budou výsledky a podklady
předloženy Radě Ústeckého kraje ke schválení.

o

Rada Ústeckého kraje rozhodne, zda předložené výsledky jsou v souladu s vyhlášeným
programem a zda umístěné školy mohou obdržet finanční odměnu a vítězná škola má právo
k užívání titulu Dobrá škola Ústeckého kraje.

o

Vyhlášení vítěze proběhne nejpozději do konce října 2017.

o

Případné náklady spojené s účastí v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje či s užíváním titulu
Dobrá škola Ústeckého kraje hradí zúčastněná škola.

o

Podklady, na základě kterých bude škola požadovat připsání bodů, budou doloženy na CD/DVD
spolu s jednoduchou tabulkou v dokumentu Word, nebo Excel s očíslovaným seznamem
a krátkým popisem k jednotlivým položkám a navrhovaným počtem bodů (případně dalším
relevantním komentářem).
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Přihlášení do soutěže
o

Škola se do soutěže může přihlásit prostřednictvím přihlášky, která bude obsahovat
identifikátory školy (název, IČO, sídlo) a bude podepsána ředitelem školy. Přihlášku je možno
zaslat do 15. 12. 2016.

o

V aktuálním ročníku soutěže budou zvlášť hodnoceny školy poskytující vzdělání kategorie
dosaženého vzdělání K (gymnázia) a zvlášť odborné střední školy zřizované Ústeckým krajem.
Vítěz tedy bude vyhlášen zvlášť v kategorii všeobecného vzdělávání a odborného vzdělávání.
V případě sloučených škol, kde se vyskytují oba tyto typy škol, je nutno body vykazovat odděleně
za příslušnou součást. Tyto školy mají tedy možnost účastnit se soutěže v obou kategoriích.

o

Účast v soutěži je dobrovolná.

o

Do soutěže se mohou přihlásit pouze střední školy zřizované Ústeckým krajem.

Pravidla soutěže ve školním roce 2016/2017
V soutěži jsou bodově ohodnoceny následující disciplíny/kategorie:
1. Výsledky ve vzdělávání
Hodnotí se:
a) podíl žáků s vyznamenáním (denní formy studia) v běžných ročnících za každé pololetí
počet bodů: 10 bodů za každé 1%
b) podíl žáků s vyznamenáním (denní formy studia) u maturit a závěrečných zkoušek
počet bodů: 20 bodů za každého žáka
Způsob doložení: třídní výkaz, popř. seznam ve formě třída-počet žáků s vyznamenáním – podepsaný
ředitelem školy. V případě, že celkový počet žáků školy není doložen, vychází se v 1. pololetí ze sběru
dat do školní matriky M 8/2016 a v 2. pololetí M 8A/2017 (denní forma studia).
2. Soutěže
Hodnotí se:
a) již pouhá účast v soutěži a to od okresního kola, školní kola soutěží nejsou bodově
ohodnocena. Zúčastní-li se žák okresního, krajského atd. kola, je bodově ohodnocena účast
v každém z těchto kol. V případě účasti týmů, body za účast náleží každému z týmu, body za
umístění se přidělují pouze jednou.
počet bodů: 40 bodů za každého žáka/kolo; mezinárodní 100 bodů za každého žáka
b) umístění v soutěži

Okresní kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo
Mezinárodní

3. místo
30 b
40 b
50 b
150 b

2. místo
40 b
50 b
60 b
200 b

1. místo
50 b
60 b
70 b
250 b
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c) pořadatelství soutěží
pořadatelství okresního kola soutěže – 50 bodů, krajského kola – 100 bodů, celostátního kola –
150 bodů.
Hodnotí se zejména: olympiády, středoškolská odborná činnost, vědomostní soutěže, odborné
profesní soutěže apod.
Nehodnotí se: sportovní a umělecké soutěže
Účast v soutěžích, ve kterých soutěží velký počet žáků bez užší nominace (soutěž typu
Přírodovědný klokan apod.), zpravidla se jedná o online soutěže. Tento typ soutěží je
však ohodnocen na úrovni min. okresního/meziškolního srovnání, pokud se žák umístí
na 1. - 3. místě.
Způsob doložení: Očíslované, naskenované diplomy, výsledkové listiny. V případě, že byla soutěž
kolektivní, je třeba doložit skutečný počet zúčastněných žáků. Dále musí být zřejmé, o jaké kolo
soutěže se jedná. Pokud nebude z objektivních důvodů možné zajistit výsledkovou listinu, nebo
jiný relevantní podklad, doloží škola jmenný seznam žáků včetně názvu soutěže, kola, umístění,
příp. dalších informací důležitých pro připsání bodů, který bude podepsán ředitelem školy.
Pro přehlednější kontrolu vyplní škola připravenou tabulku, dostupnou na webových
stránkách soutěže.
Pozn. hodnotí se účast i umístění všech žáků víceletého gymnázia

3. Spolupráce s VŠ a jinými vzdělávacími institucemi
Ohodnoceny jsou:
a) počet studentů VŠ absolvující na SŠ odbornou praxi
b) smlouvy zajišťující komplexní výuku posluchačů VŠ, tedy včetně zajištění učeben, pedagoga
atd.
c) jiné formy spolupráce, z obsahu smlouvy, musí být zřejmý přínos pro žáky školy v oblasti
vzdělávání.
počet bodů: 30 bodů za každou smlouvu/každého studenta VŠ na praxi
Způsob doložení: smlouva/školou potvrzený počet studentů VŠ na praxi, či jiný relevantní
dokument. V případě, že předmětem spolupráce je pouze zajištění přednášky či exkurze, nelze
bodovat duplicitně v této kategorii a zároveň v kategorii Zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí.
Body budou přidělovány pouze jednou (týká se i ostatních kategorií).
Rozhodný okamžik pro připsání bodů – body budou připsány za smluvní vztahy, které byly
uzavřeny po 31. 8. 2016. Rovněž za smlouvy uzavřené před tímto datem, v takovém případě však
škola musí prokázat časový přesah plnění předmětu smlouvy do školního roku 2016/2017.
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4. Spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery
Ohodnoceny jsou:
a) spolupráce se zaměstnavateli – počet žáků, kteří ve školním roce 2016/2017 absolvují
odbornou praxi u zaměstnavatelů (započítává se i alternativní forma praxe např. formou
projektů). Počet žáků na praxi se započítává za celý školní rok, nikoliv za pololetí tzn., že
každý žák může být započítaný pouze jednou.
počet bodů: 20 bodů za každého žáka
Způsob doložení: Naskenované smlouvy, popř. očíslovaný seznam smluvních partnerů
(zaměstnavatelů) včetně prohlášení deklarující spolupráci ve školním roce 2016/2017 a
uvedení skutečného počtu žáků, kteří u jednotlivých zaměstnavatelů absolvují odbornou
praxi.
b) smlouvy na realizaci dalšího vzdělávání, uzavřené mezi zaměstnavateli Ústeckého kraje a
školou
c) smlouvy, jejichž předmětem jsou jiné vzdělávací aktivity.
počet bodů: 20 bodů za každou smlouvu (body nelze započítávat duplicitně za žáka na praxi a zároveň
za smlouvu se zaměstnavatelem)
Rozhodný okamžik pro připsání bodů viz Spolupráce s VŠ.
5. Zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí
Ohodnoceno je:
a) zajištění vzdělávacích kurzů - nad rámec běžné výuky (jedná se o kurzy, na základě nichž žáci
obdrží certifikát či osvědčení) Adaptační ani sportovní kurzy se do soutěže nezapočítávají.
počet bodů: 5 bodů za zúčastněného žáka v případě jednodenního kurzu (do 6 vyučovacích
hodin), 20 bodů za zúčastněného žáka v případě vícedenního kurzu
způsob doložení: presenční listina (příp. kopie osvědčení) + krátká zpráva
b) zajištění přednášky – přednáška musí mít přímý vztah k vyučovaným oborům
počet bodů: 20 bodů /účast do 25 žáků
30 bodů/účast 26 – 50 žáků
40 bodů/účast 51 – 75 žáků
50 bodů/účast 76 – 100 žáků
60 bodů/účast 101 – 125 žáků
70 bodů/účast 125 – 150 žáků
80 bodů/účast 151 a více žáků
pozn.: stejné přednášky, byť by se konaly v různé hodiny či dny, budou bodovány pouze
jednou, podle celkového počtu zúčastněných
způsob doložení: krátká zpráva + presenční listina příp. seznam či počet žáků podepsaný
ředitelem školy
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c) zajištění exkurzí – exkurze musí mít přímý vztah k vyučovaným oborům
počet bodů:
účast
účast
účast
do 25 žáků
26 – 50 žáků
51 a více žáků
Jednodenní ex.
20 b
30 b
40 b
Vícedenní ex.
40 b
60 b
80 b
Zahraniční ex.
60 b
90 b
120 b
Vícedenní zahraniční ex.
80 b
120 b
160 b
způsob doložení: krátká zpráva z exkurze + seznam žáků, či počet podepsaný ředitelem školy.
6. Vydavatelská činnost
Ohodnoceno je:
a) vydání odborné publikace (učebnice, skripta) pro potřeby školního vyučování konkrétní školy.
Publikace musí být vydána ve školním roce 2016/2017, nemusí mít schvalovací doložku
MŠMT, musí však být v souladu se zák. č. 561/2004 Sb. § 27, odst. 2. Publikace nemusí být
vydána oficiálním vydavatelem. Vydání publikace v rámci projektu (např. OPVK) není bodově
ohodnoceno
počet bodů: 100
způsob doložení: scan úvodní strany a obsahu (musí být viditelné datum vydání), popř. el.
verze publikace
b) vydání pracovního sešitu pro potřeby školního vyučování, pracovní sešit musí být vydán ve
školním roce 2016/2017
počet bodů: 30
Způsob doložení: scan úvodní strany a obsahu (musí být viditelné datum vydání), popř. el.
verze pracovního sešitu.
Pozn. vytvoření DUMů není v soutěži bodově ohodnoceno.
7. Doplňková činnost
Ohodnocen je celkový roční zisk z doplňkové činnosti
počet bodů: 100 bodů za každých 100 tis. Kč (zaokrouhleno)
způsob doložení: škola nedokládá, bude připsáno automaticky na základě pokynů ekonomického
oddělení OSMT KÚÚK.
8. Projektová činnost
Ohodnocena je bezproblémová realizace a ukončení projektu. Interní školní projekty nejsou v této
disciplíně bodově ohodnoceny. Bodově ohodnoceny jsou zejména projekty financované z ESF, MŠMT
projekty z programu celoživotního učení apod. Níže uvedené body jsou přidělovány příjemci
projektu.
a) projekt s rozpočtem do 100 tis.
počet bodů: 60 bodů za ukončený projekt
b) projekt s rozpočtem 100 – 500 tis.
počet bodů: 100 bodů za ukončený projekt
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c) projekt s rozpočtem nad 500 tis.
počet bodů: 200 za ukončený projekt
V případě, že je škola pouze partnerem projektu, obdrží 20 bodů/projekt.
Způsob doložení: oficiální závěrečná zpráva projektu. V případě partnerství se dokládá smlouva či
zpráva o partnerství, podepsaná ředitelem školy.
9. Vnitřní motivační nástroje pro pedagogy
Hodnotící systém motivující pedagogy k většímu zapojení do práce s žáky
počet bodů:
a) 100 bodů za zavedení takového nástroje v aktuálním ročníku soutěže
b) 70 bodů za existenci takového nástroje v aktuálním ročníku soutěže
Způsob doložení: doložení celého dokumentu v el. podobě.

Hodnocení a výsledky
o

Výsledný počet bodů za celý školní rok 2016/2017 bude v rámci hodnocení vynásoben
následujícími koeficienty, podle počtu žáků denního studila příslušné školy (dle dat ze školní
matriky M8A):
Počet žáků
do 300
301 – 450
451 – 600
601 – 750
751 - 900
901 - 1050
1051 - 1200
1201 - 1350
1351 - 1500
1501 - 1650

Koeficient
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

o

Vítězná škola bude oprávněna využívat titul „DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2016/2017“
zkráceně „DOBRÁ ŠKOLA 2016/2017“ (zvlášť kategorie všeobecného a odborného vzdělávání).
Škole bude vystaven certifikát opravňující k užívání titulu.

o

Součástí ocenění bude dále zapůjčení putovního poháru, na kterém bude škola zapsána včetně
školního roku, za který titul obdržela.

o

Deset nejlépe umístěných škol, rozděleno na školy poskytující vzdělání kategorie K (3) a odborné
střední školy (7), získá odměnu v podobě zvýšeného příspěvku zřizovatele na provoz cestou
mimonormativního financování ze zvláštní položky, vytvořené pro tento účel v rozpočtu odboru
školství, mládeže a tělovýchovy v doporučeném rozsahu.
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o

Finančně oceněno bude 1. – 3. místo v kategorii gymnázií takto:
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
Celkem

Výše odměny v Kč
750 000
500 000
250 000
1 500 000

a 1. – 7. místo v kategorii středních odborných škol takto:
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
Celkem

Výše odměny v Kč
750 000
500 000
400 000
300 000
250 000
200 000
100 000
2 500 000

Odměnu lze použít na:
-

Zlepšení vzdělávacích podmínek žáků.
Další vzdělání pedagogických pracovníků.
Finanční ocenění pracovníků školy - tímto způsobem lze použít maximálně 15% z celkové
získané částky.

Zpracoval: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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