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TALENT HLINECKA 
 

 
Ocenění „Talent Hlinecka“ je určeno žákům z území SO ORP Hlinsko. Nominace a případné udělení 
ocenění Talent Hlinecka není jen ohodnocením nadání a talentu, ale také píle, pracovitosti, 
cílevědomosti a snahy žáků a studentů dosáhnout úspěchu v určitém oboru.  

  

1. Komu a za co je ocenění udělováno 

 Žákům (tedy jednotlivcům) 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletého gymnázia. 

 Navržen může být žák, který dosahuje v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a 
nadání cílevědomě rozvíjí (např. vítěz školního, okresního, krajského či vyššího kola soutěží 
atd.) 

 Ocenění se vztahuje na výsledky činnosti školní i mimoškolní (zájmové) v období od 1. 9. 
2020 do 30. 5. 2022. 

 Žák může být nominován ve více oborech. 

 Navržený žák nebo student musí navštěvovat školu na území SO ORP Hlinsko nebo zde musí 
mít trvalé bydliště (stačí splnění alespoň jedné z těchto podmínek). 

 

2. V jakých oborech a kategoriích je ocenění udělováno 

Ocenění lze udělit ve třech oborech: 

1) humanitním – hudba, próza, poezie, společenské vědy, historie.. 

2) technicko-přírodovědném – chemie, fyzika, matematika, IVT, robotika, polytechnika, 
biologie, geografie.. 

3) sportovním 

jedna kategorie: 

 „žáci“  - 5. – 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií. 
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3. Kdo a jakým způsobem navrhuje 

 Podnět k podání návrhu na ocenění dotyčného může dát kterýkoli obyvatel SO ORP Hlinsko, 
např. vyučující, trenér, ředitel školy, žák či student, jeho rodiče atd. 

 Návrh (na základě podnětu) podává příslušná škola, školské zařízení či jiná organizace 
zabývající se výchovou a vzděláváním, kterou navržený navštěvuje.  

 Návrh se podává na předepsaném formuláři, s patřičným odůvodněním a výčtem úspěchů za 
dané období. Formulář bude rozeslán elektronickou poštou na školy a školská zařízení SO 
ORP Hlinsko a je rovněž uveřejněn na webových stránkách MAS Hlinecko 
www.mashlinecko.cz .  

 Návrhy na ocenění Talent Hlinecka je nutno doručit nejpozději do 30. 5. do 12:00 (daného 
roku) na adresu Komenského 187, Hlinsko 539 01.  

 Návrh je možno doručit i elektronickou poštou na adresu groulikova@mashlinecko.com 

 Na internetové adrese MAS Hlinecko bude možno průběžně kontrolovat seznam všech 
nominovaných. Konečný seznam bude zveřejněn 28. 5. daného roku na téže adrese. Prosíme 
o kontrolu Vámi zaslaných nominací do 31. 5., na pozdější připomínky NEBUDE brán ohled. 

 Navrhovatel není omezen počtem návrhů.  

 

 
4. Kdo a jak ceny uděluje 

 Ze všech došlých návrhů na ocenění Talent Hlinecka vybere Nominační komise, jmenovaná 
Představenstvem MAS Hlinecka, pět nejvíce talentovaných žáků jednotlivých oborů, kterým 
udělí nominaci na cenu Talent Hlinecka. 

 Do užšího výběru  

 Z důvodu dodržení objektivnosti a nestrannosti je komise složena z odborníků, kteří nemají 
vazby na území SO ORP Hlinsko. Jmenovitě to jsou: 

 pro humanitní obor – Mgr. Taťána Šírková a Ester Tomášková 

 pro technicko-přírodovědný obor – Ing. Jan Ptáček 

 pro sportovní obor – Mgr. Luboš Straka 

 Slavnostní vyhlášení ocenění Talent Hlinecka se bude konat 29. června 2022 od 17:00 hodin 
v Multifunkčním centru Hlinsko. V letošním roce může být vzhledem ke koronavirové situaci 
slavnostní vyhlášení řešeno i jiným způsobem, se kterým budou nominovaní včas seznámeni 

 Na udělení ocenění Talent Hlinecka nemusí být v některém oboru či kategorii navržen žádný 
nominovaný. 

 

5. Způsob udělení a výše vyplácení stipendia  

 Nejlepší z nominovaných v daném oboru získají cenu Talent Hlinecka a motivační stipendium 
v celkové výši 5 000 Kč.  

 Pět nejlepších nominovaných z každého oboru získá hodnotné ceny. 

http://www.mashlinecko.cz/
mailto:groulikova@mashlinecko.com
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 Jednorázové stipendium je převedeno na účet oceněného nebo jeho zákonného zástupce. 

 Desetiměsíční stipendium je měsíčně zasíláno na účet oceněného nebo jeho zákonného 
zástupce během následujícího školního roku (tedy po dobu 10 měsíců). 

 
 
Více informací o podpoře talentovaných žáků a studentů poskytne:  
Mgr. Lukáš Černík, hlavní projektový manažer MAP ORP Hlinsko II, telefon: 777 208 790, 
e-mail: cernik@mashlinecko.cz 
 
TALENT HLINECKA: Nominační formulář 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Bydliště:  

Navržený v oboru: humanitní   technicko-přírodovědný   sportovní  

Navrhující organizace:  

Třída  

E-mail navrženého:  
 
 

Kontaktní telefon:  
 

Zdůvodnění:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum: 
 
 
 

 
Kontakt: Místní akční skupina Hlinecko, z. s., 

Komenského 187, Hlinsko 539 01 
tel.: 777 208 790, e-mail: cernik@mashlinecko.cz  

mailto:cernik@mashlinecko.cz

