Organizačný poriadok celoslovenskej ankety „Zlatý Amos“ 2017/2018
Celoslovenská anketa Zlatý Amos je zábavná forma súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa,
učiteľku na Slovensku.
Je organizovaná so súhlasom používať názov ankety podľa Dětskej tiskovej agentúry Českej
republiky.
Cieľom ankety je predovšetkým popularizácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov
prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi.
Týmto podujatím prispievame k tradícií oceňovania učiteľov za aktívnej účasti žiakov.
Kvalitný priebeh celoslovenskej ankety na Slovensku zabezpečujú:
Hlavní partneri ankety v šk. roku 2017/2018:
Občianske združenie ADEVYK
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Bratislavský samosprávny kraj
Záštitu nad 12. ročníkom prevzal prezident SR Andrej Kiska
Partneri:
Mediálni partneri (médiá)
Ďalší partneri (školy, VÚC, inštitúcie)
Sponzori

Organizácia základných kôl na školách
Základné kolá
a) Neformálna skupina žiakov, žiacke školské rady a samostatní žiaci navrhnú svojho
najobľúbenejšieho učiteľa a získajú minimálne 25 podpisov spolužiakov, ktorí s nomináciou
súhlasia. Výnimkou sú málotriedne, špeciálne školy, kde sa podmienka 25 podpisov ruší.
b) Do základných kôl môžu byť nominovaní všetci aktívni učitelia ZŠ, SŠ a ZUŠ, tiež
pedagógovia, na ktorých sa oplatí spomínať.
c) Tí učitelia, ktorí boli nominovaní v predchádzajúcom ročníku a nezískali hlavné ocenenie
môžu byť nominovaní znovu.
d) Víťaz ankety Zlatý Amos môže byť nominovaný o ďalšie 4 ročníky.
e) Prihláška musí byť vyplnená presne podľa pokynov uvedených v samotnej prihláške. Ak
budú zaslané neúplné prihlášky v lehote uvedenej vo výzve na doplnenie, prihláška bude
automaticky vyradená.
f) Navrhnutý učiteľ svojim podpisom na prihláške súhlasí s organizačným poriadkom
a štatútom súťaže.
g) Riaditeľ školy svojim podpisom súhlasí s nomináciou učiteľa a s tým spojenou prípravou na
celoslovenské kolo.
H) Vyplnenú prihlášku odošlú navrhovatelia do 31. januára 2018 na adresu:
OZ ADEVYK, Nevädzová 13 , 040 01 Košice
Prihlášku je možné zaslať aj elektronicky na adresu zlatyamos_sr@zlatyamos.sk - podmienkou
je, že musí byť oskenovaná kompletne (prihláška je na web stránke). Prihlášku je možné
vyplniť aj priamo na web stránke www.zlatyamos.sk (je možné aj priložiť súbory)
pozn.: Organizačný štáb si vyhradzujú právo na zmenu termínu.Zzmena bude uverejnená na web
stránke www.zlatyamos.sk)

Organizácia krajských kôl – postup do celoslovenského kola
Krajské kolá - postup do celoslovenského kola
a) Organizačný výbor ankety vymenuje porotu v krajských kolách z celého Slovenska. Počet
porotcov je minimálne 5.
b) Riaditeľka ankety doručí prihlášky a hodnotiace hárky porotcom v jednotlivých krajoch
c) Termín konania krajského kola podľa termínovníka uverejného na web stránke
d) Porota hodnotí na základe prihlášok báseň, príbeh alebo príhodu a námahu žiakov (podpisy,
zvláštnosť, niečo extra). Za báseň najviac 11 bodov, za príbeh najviac 11 bodov a za námahu
najviac 4 body. Najvyšší počet bodov 26.
- každý porotca hodnotí všetkých učiteľov.
- Počas a po samotnom hodnotení sa porotcovia nesmú stretnúť, svoju výsledkovú listinu
pošlú na email riaditeľovi ankety, ktorý skompletizuje výsledky podľa termínovníka uverejného
na web stránke
Systém bodovania - najvyšší a najnižší počet bodov u každého učiteľa a od každého porotcu sa
bude škrtať
Do celoslovenského kola postupuje najviac 16 učiteľov (podľa bodov vo výsledkovej listine, ale
pravidlom je, že z každého kraja postupuje 1 učiteľ s najvyšším počtom bodov)
e) Výsledky hodnotení pošlú porotcovia na email: zlatyamos_sr@zlatyamos.sk
f) Porota pri vyplňovaní hárkov uvádza svoje meno, inštitúciu a číslo občianskeho preukazu
CELOSLOVENSKÉ KOLO
a) Povinné sústredenie semifinalistov (ak učiteľ má vážny zdravotný problém alebo je
pracovne odcestovaný, musí túto skutočnosť nahlásiť riaditeľovi ankety a následne
komunikuje s ním o pokynoch na celoslovenské kolo) : podľa termínovníka uverejného na
web stránke
Cestovné, ubytovanie a stravu hradí organizátor.
Na sústredení si učitelia vyžrebujú žáner a tému vo voľnej disciplíne. Len na sústredení sa smie
téma alebo žáner vymeniť. Časový harmonogram úloh zo sústredenia musí učiteľ dodržať
podľa zápisu, ktorý sa vytvorí za prítomnosti všetkých semifinalistov. Toto opatrenie je
dôležité pre nakrúcanie videovizitiek na školách a pre nácvik a odsúhlasenie voľnej disciplíny
režisérom a riaditeľom ankety. Na sústredení sa preberú pravidlá uverejnenia videovizitiek
a 120 sekundovej voľnej disciplíny v televízii.
Ak učiteľ nesplní podmienky časového harmonogramu dohodnutého so všetkými
semifinalistami na sústredení, organizačný štáb má právo, po uvážení, takého učiteľa vyradiť
zo zábavnej súťaže Zlatý Amos.
b) Priebeh celoslovenského kola: od 13.-14. mája 2018
Semifinále:
- jeden deň pred finále 2018 sa uskutoční semifinálové kolo – neverejné kolo, ktoré
pozostáva z predstavenia semifinalistu, videovizitky – 30 sekúnd, voľnej disciplíny – 120
sekúnd,
- Porota vyhodnotí semifinalistov a vyberie finalistov v počte 8 následovne:
každý člen poroty vyberie 8 finalistov a označí ich krížikom. Postupujú učitelia, ktorí budú mať
najviac krížikov. V prípade nerozhodnosti bodov alebo akéhokoľvek iného vzniknutého
problému pri hodnotení o postupe rozhoduje predseda poroty.
Finále:
Do finále postupuje 8 učiteľov na základe semifinálového kola.
Súťažné disciplíny vo finále:
1. kolo - videovizitka – 30 sekúnd,

2. kolo - voľná disciplína so žiakmi – 120 sekúnd,
3. kolo – súťažná disciplína je tajná a absolvujú ju všetci 8 finalisti.
Porota vo finále:
V porote na finále je 7 až 9 porotcov z celého Slovenska vybraných na základe dohody
partnerov.
Hodnotenie poroty:
Porota hodnotí na hárky, ktoré dostane tesne pred galavečerom od produkcie programu.
V hárkoch je uvedené meno finalistu so súťažným číslom, meno porotcu a hárok pri odovzdaní
musí byť porotcom podpísaný, inak je hárok neplatný. Každý porotca zaškrtne po prvých dvoch
kolách v zozname 4 postupujúcich do užšieho finále. V prípade nerozhodnosti bodov alebo
akéhokoľvek iného vzniknutého problému pri hodnotení o postupe rozhoduje predseda
poroty. Každý porotca vyznačí krížikom po všetkých kolách v zozname iba jedného víťaza.
Priebeh a hodnotenie celoslovenského kola je pod dohľadom notára. Z celoslovenského
kola sa následne vyhotoví notárska zápisnica.
CENY V ANKETE
ocenení učitelia:
Zlatý Amos – hodnotí porota priamo na galavečere (7 - 9 členov poroty)
Amos sympaťák – internetové hlasovanie
Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať – hodnotí semifinálová porota (táto cena nie je
pravidelná)
Cena Jána Gašperana – hodnotí iba detská porota
Naj učiteľ národnostných menšín
Učiteľ bez predsudkov
ocenení žiaci:
Najlepší príbeh – hodnotia novinári
Zlatá škola: najvyšší počet prihlásených učiteľov v ankete ( koeficient sa vyrátava na základe
prihlášky podľa počtu prihlásených učiteľov, počtu žiakov v škole a počtu vyučujúcich v škole)
Vyžrebovaný účastník internetového hlasovania – bude vyžrebovaný do 2 týždňov po
celoslovenskom kole.
sprievodná súťaž
Sprievodná súťaž je pripravená pre žiakov všetkých základných a stredných škôl na Slovensku.
Podmienky sú uverejeneé na web stránke, na letáčiku. Sprievodná súťaž nemusí prebiehať
každý rok.

Organizačné pokyny:
Stravu a ubytovanie pre účinkujúcich učiteľov a žiakov zabezpečujú partneri ankety.
Cestovné pre účinkujúcich učiteľov prepláca organizátor súťaže iba zo sústredenia.
Každá škola zabezpečí 10 žiakov, plus 1 pedagogický dozor za odmenu na semifinálové kolo
a galavečer. Z toho 5 žiaci sú účinkujúci a 5 žiaci povzbudzujúci.
Cestovné na celoslovenské kolo zabezpečuje škola.

Vzhľadom nato, že počet všetkých prítomných žiakov a ped.dozoru je viac ako 240 nie je
možné, aby partneri zabezpečili preplácanie cestovného, pretože anketa sa pripravuje len so
sponzorských peňazí. Odporúčame cestovať železnicou.
Dôležité emaily: Riaditeľ ankety: zlatyamos_sr@zlatyamos.sk
Web: www.zlatyamos.sk

Osobné údaje:

Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so
spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže organizátorom.
2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že
organizátori súťaže sú oprávnení uverejniť mená a podobizeň výhercov v
masovokomunikačných prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely
organizátorov súťaže bez nároku na odmenu.
Hlasovanie: Všetky osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom a
spracúva ich iba prevádzkovateľ a vlastník licencie. Všetky údaje sú uložené u notára, ktorý
osvedčuje priebeh súťaže.
Záverečné ustanovenie:

1. Organizaačný výbor je oprávnený vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí porušia
ustanovenia tohto organizačného poriadku alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
2. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeniť organizačný poriadok kedykoľvek, aj
v priebehu súťaže a to písomným dodatkom.
3. Učiteľ môže zo súťaže odstúpiť z vážnych zdravotných alebo iných vážnych pracovných
povinností.
Organizačné pokyny boli prorokované a schválené dňa 23. októbra 2017 v Bratislave.

Renáta Vadásyová, v.r.
riaditeľka ankety

