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TALENT VYSOČINY A CENA HEJTMANA VYSOČINY 

 
 
 
TALENT VYSOČINY 

Ocenění „Talent Vysočiny“ je určeno žákům a studentům z celého Kraje Vysočina. Nominace 
a případné udělení ocenění Talent Vysočiny 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 a studentům (tedy jednotlivcům) od 5. ročníku ZŠ až do 4. ročníku SŠ (včetně 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). 

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

• Ocenění se vztahuje na výsledky činnosti školní i mimoškolní (zájmové) v období od 
předchozí uzávěrky (vždy 25. 5.) do 25. 5. daného roku. 

• Žák nebo student, který získal ocenění v jednom roce, může být při splnění všech 
podmínek navržen na ocenění rovněž v následujících letech. 

• Žák či student může být nominován ve více oborech. 

• Navržený žák nebo student musí mít trvalé bydliště v Kraji Vysočina 

• Žák či student musí navštěvovat školu v Kraji Vysočina. Pokud studuje v jiném kraji 
České republiky, musí se jednat o studijní obor, který není v Kraji Vysočina 
zastoupen. 

 

2. V jakých oborech a kategoriích je ocenění udělováno 

Ocenění lze udělit v pěti oborech: 

• humanitním 

• uměleckém 

• technickém 

• přírodovědném 

• sportovním 

a ve dvou kategoriích: 

• „žáci“  - 5. – 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií 

• „studenti“ – studenti středních škol a vyšší stupeň víceletých gymnázií 
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3. Kdo a jakým způsobem navrhuje 

• Podnět k podání návrhu na ocenění dotyčného může dát kterýkoli obyvatel Kraje 
Vysočina, 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. Odkaz na elektronický systém přihlašování 
(v odůvodněných případech formulář k vytištění)  je každoročně rozesílán 
elektronickou poštou na školy a školská zařízení v Kraji Vysočina a je rovněž 
uveřejněn na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz  a Active – středisko 
volného času, příspěvková organizace www.activezdar.cz.  

• Návrhy na ocenění Talent Vysočiny je nutno doručit nejpozději do 25. 5. do 12:00 
(daného roku). Ty se zadávají do elektronického systému Kraje Vysočina, v případě 
jeho nefunkčnosti či dle zadání organizátora sděleného navrhujícím subjektům může 
být přistoupeno k jinému způsobu doručování.  

• Navrhovatel není omezen počtem návrhů.  

 
4. Kdo a jak ceny uděluje 

• Ze všech došlých návrhů na ocenění Talent Vysočiny vybere Nominační komise, 
jmenovaná Radou Kraje Vysočina, nejvíce talentované žáky a studenty jednotlivých 
oborů, kterým udělí nominaci na cenu Talent Vysočiny. 

• V jednom oboru může být maximálně 20 nominací – deset v kategorii žáci a deset 
v kategorii studenti. 

• Nejlepší z nominovaných v daném oboru a kategorii získávají cenu Talent Vysočiny 
a 10 měsíční stipendium.  

• Ostatní nominovaní získávají jednorázové stipendium.  

• Slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny se koná vždy v druhé polovině června 
daného roku. Vzhledem ke koronavirové situaci může být slavnostní vyhlášení 
řešeno i jiným způsobem, se kterým budou nominovaní včas seznámeni 

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

 

5. Způsob udělení a výše vyplácení stipendia  

Udělení stipendia schvaluje Rada Kraje Vysočina na základě návrhu Nominační komise.  

Stipendium je vypláceno jednorázově nebo po dobu deseti měsíců ve výši:  

 2 000 Kč (1 500 Kč v případě desetiměsíčního stipendia) – v kategorii „žáci“ 

 4 000 Kč (3 000 Kč v případě desetiměsíčního stipendia) – v kategorii „studenti“ 

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). 
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CENA HEJTMANA VYSOČINY 

 

1. Komu a za co je cena udělována 

• Žákům či studentům nominovaným na cenu Talent Vysočiny může hejtman Kraje 
Vysočina udělit za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru Cenu hejtmana 
Vysočiny  

 

2. Udělování ceny 

• Cena hejtmana Vysočiny je udělována v rámci slavnostního předávání ocenění 
Talent Vysočiny. 

 

3. Cena 

• Oceněným Cenou hejtmana Vysočiny je na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina 
vyplaceno jednorázové stipendium ve výši: 

   8 000 Kč – v kategorii „žáci“ 

 15 000 Kč – v kategorii „studenti“ 
 

Jednorázové stipendium je převedeno na účet oceněného nebo jeho zákonného zástupce. 
 
 
 
Tato metodika ruší platnost Metodiky oceňování talentovaných žáků a studentů v Kraji 
Vysočina schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK ze dne 19. 4. 
2016. 
 
 
Více informací o podpoře talentovaných žáků a studentů poskytne:  
Ing. Karolína Smetanová, odbor školství, mládeže a sportu, telefon: 564 602 942, 
e-mail: smetanova.k@kr.vysocina.cz, http://mladez.kr-vysocina.cz. 
 
 
 
 
 
  


