Statut
Ceny Asociace základních uměleckých škol ČR
Čl. I
1. Prezident AZUŠ ČR na základě doporučení Rady AZUŠ ČR uděluje Cenu Asociace základních
uměleckých škol ČR /dále jen Cena AZUŠ ČR/.
2. Cena AZUŠ ČR se uděluje jako ocenění za významný přínos v péči o rozvoj a kvalitu
základního uměleckého vzdělávání a prosazování zájmů základních uměleckých škol.
3. Cena AZUŠ ČR se uděluje jednotlivci nebo instituci, jestliže oceňovaná zásluha odpovídá
kritériím podle odst. 2, čl. I
4. Cenu AZUŠ ČR uděluje osobně prezident AZUŠ ČR nebo jím pověřený zástupce, obvykle
při řádném zasedání valné hromady AZUŠ ČR.
Čl. II
1. Kterýkoliv člen AZUŠ ČR může předložit Radě AZUŠ ČR písemný návrh na udělení Ceny AZUŠ
ČR, nejpozději však tři měsíce před řádným zasedáním valné hromady.
2. Písemný návrh na udělení Ceny AZUŠ ČR musí obsahovat :
a) přesné označení oceňovaného (u osob jméno, příjmení, tituly, datum narození,
adresu bydliště a pracoviště; u institucí jejich název a sídlo s přesnou adresou),
b) zdůvodnění navrhovaného ocenění,
c) podpis navrhovatele, jeho pracoviště a případně další informace, které by mohly zakládat
předpoklad střetu zájmů.
3. Rada se seznámí se všemi návrhy, zváží jejich oprávněnost a prezidentovi AZUŠ ČR navrhne
k ocenění kandidáta, který hlasováním získá největší počet hlasů.
4. Je-li navrženým jeden z členů Rady AZUŠ ČR, nesmí být účasten žádného projednávání, ani
hlasování o udělení ocenění.
5. Je-li navrhovatel člen Rady AZUŠ ČR, zdrží se hlasování o udělení ocenění.
6. Záznam o udělení Ceny AZUŠ ČR je součástí zápisu z řádné valné hromady.
7. Cenu AZUŠ ČR lze udělit i k uctění památky “in memoriam”.
Čl. III
1. Cena AZUŠ ČR opravňuje jejího držitele účastnit se jednání valné hromady, podílet se na jejich
rozhodnutích hlasováním a vlastnit přístupové heslo na internetové stránky AZUŠ ČR.
2. Udělení Ceny AZUŠ ČR se osvědčuje diplomem, který obsahuje označení oceněného, důvod
ocenění, datum a místo udělení. Diplom je opatřen kulatým razítkem a podpisem prezidenta.
Oceněný zároveň obdrží broušený skleněný blok a kulatým razítkem zajištěnou obálku
s přístupovým jménem a heslem pro vstup na internetové stránky AZUŠ ČR.
3. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 10 000 Kč.
Čl. IV
1. Náklady spojené s udílením Ceny AZUŠ ČR hradí AZUŠ ČR.

