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tále prestižnější ocenění je ur-
čeno inspirativním učitelům. 
V  České republice se uděluje 

od nultého ročníku v  roce 2017. Vítě-
zové národního kola postupují do kola 
světového, v němž mimo jiné letos uspěl 
loňský vítěz Tomáš Chrobák, učitel ma-
tematiky ze ZŠ Baška u Frýdku-Místku, 
který postoupil mezi padesát nejlepších 
pedagogů světa. Koncept celé soutěže 
má charakter odborné profesní ceny, 
tak jak to známe například u jiných obo-
rů. V České republice organizuje soutěž 
Global Teacher Prize od jejího vzniku 
obecně prospěšná společnost EDUin 
ve spolupráci s řadou partnerů. 

Distanční učení
Kritéria soutěže jsou převzata ze za-
hraničí. Na stránkách tohoto časopisu 
byla podrobně popsána již v minulých 
letech, takže nyní jen stručně. Soutě-
žící musí být ve věku minimálně osm-
nácti let. Musí mít trvalý pobyt na úze-
mí České republiky nebo naše státní 
občanství. Musí být učitelem základní 

Jednoznačně nejvýznamnější událostí v českém vzdělávacím systému 
byl v uplynulém školním roce přechod na distanční výuku v důsledku 
uzavření škol v rámci boje s pandemií covidu-19. A právě on-line výuka 
se stala také klíčovým tématem letošního ročníku soutěže Global 
Teacher Prize Czech Republic. 
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či střední školy. Musí být trestně bez-
úhonný a nesmí být vítězem minulých 
ročníků ceny. 

Účastníci soutěže jsou hodnoceni 
podle následujících hledisek: Podpo-
ra vzdělávacího úspěchu každého žáka. 
Vytváření přenositelných inovativních 
forem výuky. Spolupráce s dalšími vzdě-
lávacími organizacemi včetně zahraničí 
a aktivní účast v mimoškolních aktivitách. 
Zapojení a vliv v profesní komunitě.

Specifikem českého kola je návště-
va odborné poroty přímo na hodině 
desítky učitelů, která právě na základě 
těchto kritérií prošla do národního finá-
le. Přesto je však nutné zmínit, že zatím-
co v  uplynulých ročnících rozhodova-
lo o umístění v samotném finále právě 
provedení této hodiny, letos byla od-
bornou porotou hodnocena v  úvodu 
článku zmíněná distanční výuka. 

Badatelé na dálku
Slavnostní vyhlášení Global Teacher 
Prize 2020 proběhlo ve Vrtbovské 
zahradě a pod záštitou Senátu Parla-

mentu ČR. Mezi takřka dvěma sty hos-
ty, kteří přišli vzdát hold finalistům, byl 
mj. ministr školství Robert Plaga či se-
nátor Jiří Drahoš. Stejně jako loni oba 
předávali ceny vítězům.  

Vítězem letošního ročníku se stal uči-
tel chemie a biologie Václav Fiala ze ZŠ 
Brigádníků v Praze, který zaujal porotu 
nejen svou schopností rozvíjet u  žáků 
badatelskou touhu, a to i při výuce na 
dálku. Druhé místo obsadila vyučující 
matematiky, informačních technologií 
a robotiky ze ZŠ Sušice Štěpánka Baier-
lová a pomyslný bronz získal Alexis Ka-
takalidis, který vyučuje angličtinu na 
Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. 

Ocenění si odnesli vedle finanční 
odměny i  další ceny, například pobyt 
v hotelu, který byl jedním ze sponzorů 
soutěže. A mezi cenami nechyběla ani 
již tradiční sazenice jabloně. Je dobře, 
že se tato soutěž koná, protože i takové 
kroky mohou pomoci ke zvýšení presti-
že nedoceněné učitelské profese v naší 
zemi. Ostatně je sympatické, že si GTP 
začala více všímat i média. 
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Slavnostní vyhlášení vítězů ceny Global Teacher Prize Czech Republic 
2020 proběhlo v prostorách Vrtbovské zahrady v Praze.
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Václav Fiala s ministrem školství




