
Soutěž Středoškolák roku 

Vyhlašovatel: ProStředoškoláky, z. s., IČO: 02655047, Adresa: Kolová 1480/32, Praha 5 Radotín  

Cíl:  

 motivovat studenty středních škol k účasti na mimoškolních aktivitách.  

Věříme totiž, že získáváním zkušeností i mimo školu se pak lépe rozhodujeme o svém budoucím 
povolání, efektivněji a smysluplněji se učíme a tříbíme tím i svou osobnost.  

 vytvořit komplexní databázi mimoškolních aktivit a volně ji šířit mezi české středoškoláky.  

Chceme všem ukázat, že vzdělávání mimo školu dává smysl a zaslouží si pozornost. To vše 
dobrovolně zajišťuje tým patnácti středoškoláků, studentů či již pracujících mladých lidí. 

Cílová skupina: středoškoláci aktivní ve volném čase, tj. v neformálním vzdělávání, ve volnočasových 

aktivitách, participující na společenském životě. 

Kritéria pro hodnocení: aktivity z oblasti volného času – často motivované účastí ve školských 

soutěžích. Soutěže jsou účastníky zmiňovány jako odrazový můstek pro start a aktivní zájem, 

umožňují získání kontaktů, konkurenční výhody atd. 

Motto soutěže Středoškolák roku:  

„V dnešní době je škola odrazový můstek, který má studenta ponouknout k tomu, aby dělal další 

aktivity.“  

Ukaž nám, co děláš, když nejsi ve škole. 

Propozice: (účastníky nenominuje škola, přihlašují se sami). 

Účastníš se soutěží? Děláš vědu? Sportuješ? Podnikáš? Dobrovolničíš? Zkrátka děláš něco nad 

rámec povinné školní výuky? Pak je soutěž Středoškolák roku přímo pro tebe. Takové jako ty 

hledáme, chceme je popojit, ocenit a ukázat veřejnosti, že vzdělávání „za“ školou je velmi důležité pro 

osobní růst a budoucí profesi. 

Přihlašování probíhá přes náš online formulář a za úkol v něm máš jedinou věc - popsat, co děláš nad 

rámec školní výuky. Žádné známky. Jediné, na čem záleží jsou tvoje aktivity a úspěchy. 

Pokud tě vybere porota do 25 nejaktivnějších, pozveme tě na společné víkendové setkání, kde se 

potkáš se svou krevní skupinou a o dva týdny později pozveme prvních 65 na dvoudenní vzdělávací 

akademii do Prahy. Celou akci zakončíme galavečerem, otevřeným pro veřejnost, kde slavnostně 

vyhlásíme finalisty letošního ročníku. 

______________________________________________________________ 

Účastníci ze škol na území Pardubického kraje: V roce 2017 získal 2. místo Jiří Diblík, absolvent 

Gymnázia A. Jiráska Litomyšl.  

https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Podpora-rozvoje-

nadani/category/podpora-rozvoje-nadani/konference-free-spirit-pro-stredoskolaky 

http://zivot.vysoke-myto.cz/ostatni/12310-lukas-danek-jiri-diblik-a-ondrej-kopecky-obdrzeli-oceneni-

mlady-talent-2016 

https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Podpora-rozvoje-nadani/category/podpora-rozvoje-nadani/konference-free-spirit-pro-stredoskolaky
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Podpora-rozvoje-nadani/category/podpora-rozvoje-nadani/konference-free-spirit-pro-stredoskolaky
http://zivot.vysoke-myto.cz/ostatni/12310-lukas-danek-jiri-diblik-a-ondrej-kopecky-obdrzeli-oceneni-mlady-talent-2016
http://zivot.vysoke-myto.cz/ostatni/12310-lukas-danek-jiri-diblik-a-ondrej-kopecky-obdrzeli-oceneni-mlady-talent-2016


Jiří Diblík získal ocenění Mladý talent Pardubického kraje 2016 společně se spolužáky Lukášem 

Daňkem a Ondřejem Kopeckým jako žáci čtvrtého ročníku Gymnázia Vysoké Mýto za vítězství 

týmu v mezinárodní robotické soutěži RoboRAVE ve Spojených státech amerických.  

https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Hura-do-lavic/Souteze/category/souteze/oceneni-mlady-

talent-2016-je-slavnosti-nadani-i-houzevnatosti 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Havelková 

V Pardubicích dne 4. 5. 2020 
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