Štatút ankety Zlatý Amos
Článok I.
1. Anketa Zlatý Amos je celoslovenskou žiackou anketou o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku na
Slovensku.
2. a) Hlavným organizátorom ankety Zlatý Amos SR je OZ ADEVYK,
b) Hlavným partnerom ankety je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR,
Košickýsamosprávny kraj
3. Poslaním ankety je predovšetkým popularizácia učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov významne
prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi.
Článok II.
1. Anketa je vyhlasovaná vždy na jeden školský rok.
2. Kandidátov môžu do ankety navrhovať žiacke školské rady na základných a stredných školách,
neformálna skupina žiakov, alebo jednotlivec.
Prihláška sa podáva písomne a musí obsahovať:
a) charakteristiku kandidáta
b) fotografiu kandidáta,
c) popis príhody alebo príbehu o učiteľovi
d) podpisy minimálne 25 žiakov, ktorí s návrhom súhlasia,
e) písomný súhlas navrhnutého kandidáta a riaditeľa školy,
f) adresu navrhovateľa.
3. Prihlášky sa podávajú od vyhlásenia podmienok ankety (obvykle od 5. októbra) do termínu
určeného organizačným štábom, na adresu určenú partnermi. Vo výnimočných prípadoch môžu
partneri tento termín zmeniť. Prihlášky sa navrhovateľom nevracajú.
Článok III.
1. Všetci prihlásení kandidáti postupujú do krajských kôl. Z krajských kôl postúpi na základe
hodnotenia poroty do celoslovenského semifinále 16 až 20 učiteľov, z každého kraja minimálne jeden.
Z nich vyberie porota 8 finalistov. V prípade, že nie každý kraj bude mať kandidátov nominovaných
do ankety, o ďalšom postupe rozhodnú partneri ankety.
2. Krajské kolá a semifinále ankety sú neverejné, finále ankety je verejné. Termín a miesto finále určia
partneri ankety ešte pred schválením organizačného poriadku pre daný ročník ankety. Podmienky
súťaže a súťažné úlohy stanovia partneri a sú pre všetkých kandidátov rovnaké.
3. Za priebeh a regulárnosť ankety zodpovedá riaditeľ ankety, ktorý vlastní licenciu ankety.
Článok IV.
Práva a povinnosti poroty v jednotlivých kolách:
Krajské kolá:
1. Organizačný štáb určí počet členov poroty podľa počtu nominovaných učiteľov.
2. Každý člen poroty hodnotí všetkých učiteľov.

3. Na základe prihlášok porotca hodnotí:
- charakteristiku - najviac 6 bodov
- príhodu alebo príbeh - najviac 11 bodov
- námahu žiakov (počet podpisov, zvláštnosť, výnimočnosť, originalitu, a pod.) –
najviac 4 body
Maximálny počet bodov, pridelených jednému kandidátovi je 21.
4. Počas a po samotnom hodnotení sa porotcovia nesmú stretnúť, svoju výsledkovú listinu pošlú na
email riaditeľovi ankety, ktorý skompletizuje výsledky (v prípade nerozhodnosti bodov alebo
akéhokoľvek iného vzniknutého problému pri hodnotení o postupe rozhoduje vždy najvyšší počet
získaných bodov za príbeh)
5. Systém bodovania - najvyšší a najnižší počet bodov u každého učiteľa a od každého porotcu sa
bude škrtať
6. Do celoslovenského kola postupuje 16 - 20 učiteľov, t.z. minimálne 1 z každého kraja
7. Výsledky krajských kôl pošlú hodnotitelia z jednotlivých krajov na emailovú adresu
porota@zlatyamos.sk - prístupové heslo má iba riaditeľ ankety.
8. Porota pri vyplňovaní hárkov uvádza svoje meno, inštitúciu a číslo občianskeho preukazu.
Celoslovenské kolo sa delí na semifinále a finále
Semifinále:
1. Porota v semifinálovom kole je zostavená z pracovníkov školských inštitúcií, medií, partnerov a
sponzorov.
Spomedzi navrhnutých porotcov partneri určia predsedu poroty.
2. Porota hodnotí vystupovanie semifinalistu (predstavovanie), voľnú disciplínu (vystúpenie so
žiakmi) Porota vyhodnotí semifinalistov a vyberie finalistov v počte 8 následovne:
3. Každý člen poroty vyberie 8 postupujúcich podľa svojho subjektívneho názoru a zakšktrne ich
v hodnotiacej tabuľke.
4. Predseda poroty má možnosť rozhodnúť, ak je počet zaškrtnutých políčok vybraných učiteľov
rovnaký, alebo môže vyzvať hlasovať porotcov iným spôsobom.
5. Predseda poroty vyhlási 8 finalistov verejne na záver semifinálového kola, notár overí záver
semifinále.
Finále:
1. Porotu vo finále tvorí 7 - 9 porotcov z celého Slovenska, určených na základe dohody partnerov.
V porote musia byť zastúpení mediálni partneri, učiteľ, žiak, riaditeľ ankety, partneri, umelci, MŠ SR.
2. Predsedom poroty je predseda organizačného štábu.
Hlasovanie: Všetky osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom a spracúva
ich iba prevádzkovateľ a vlastník licencie. Notár osvedčuje priebeh súťaže.
Hodnotenie poroty:
Bezprostredne pred galavečerom dostane každý člen poroty od produkcie hodnotiace hárky. Na hárku
je uvedené meno finalistu so súťažným číslom, menom porotcu. Hárok pri odovzdaní musí byť
porotcom podpísaný, inak je hárok neplatný. Každý porotca zaškrtne v zozname 1 víťaza. V prípade
nerozhodnosti bodov alebo akéhokoľvek iného vzniknutého problému pri hodnotení o postupe
rozhoduje predseda poroty.
Predseda poroty na základe hodnotenia poroty vyhlási na záver víťaza – Zlatého Amosa. Poradie na
ďalších miestach sa neurčuje.

Článok V.
Všetci účastníci ankety a členovia poroty sa riadia organizačným poriadkom, schváleným pre daný
ročník ankety.

Článok VI.
1. Ubytovanie finalistov počas semifinále a finále zabezpečia partneri na svoje náklady.
2. Účasť kandidátov na semifinále a finále, prípadne na tlačových besedách a ďalších súvisiacich
akciách je pre všetkých kandidátov záväzná, bez nároku na honorár.
3. Ceny a odmeny, ktoré finalisti získajú, sú ich majetkom. To sa nevzťahuje na korunu a žezlo
Zlatého Amosa, ktoré sú majetkom partnerov.
4. Koruna a žezlo Zlatého Amosa je putovnou cenou. Víťaz sa zaväzuje, že sa s korunou a žezlom pri
najbližšej príležitosti predstaví svojim žiakom a že korunu a žezlo bude chrániť pred poškodením.
V deň finále nasledujúceho ročníka ankety Zlatý Amos bude slávnostne korunovať svojho nástupcu.
5. Víťaz ankety nemá právo zúčastniť sa ankety v priebehu nasledujúcich štyroch ročníkov.
6. Zvukový a obrazový materiál natočený pri verejnom finále je majetkom partnerov. Tí tiež
rozhodujú o jeho použití a majú právo záznam ďalej zverejňovať a reprízovať. Zverejňovanie tohto
materiálu inými osobami alebo organizáciami je možné len s ich písomným súhlasom.
7. Finalisti sa zaväzujú, že budú usporiadateľov informovať o rozhovoroch a ďalších materiáloch,
ktoré v súvislosti s anketou poskytnú médiám. Vo všetkých materiáloch budú uvádzať meno
vyhlasovateľov a partnerov ankety.
8. Partneri sa zaväzujú, že so štatútom ankety oboznámia účastníkov ankety.
Semifinalisti a členovia poroty potvrdia štatút ankety svojim podpisom.
9. Zmeny a doplnky v štatúte je možné uskutočniť len písomne a so súhlasom partnerov.
So zmenami musia byť oboznámení včas všetci účastníci ankety.
Článok VII.
Priebeh semifinálového a finálového kola osvedčuje notár, ktorého zabezpečuje riaditeľ ankety.

V Bratislave dňa 23. septembra 2017

Čestné prehlásenie

Čestne prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á so štatútom ankety „Zlatý Amos“. So štatútom
ankety súhlasím v plnom rozsahu. Svoje stanovisko potvrdzujem podpisom.

V
Podpis

