
PODMÍNKY A HODNOCENÍ V SOUTĚŽI 

 ,,KOVANÝ KOKOSÁK“ 
 

1. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE 

Soutěže se může zúčastnit žák Studia Kokos.  

Podmínkou je navštěvovat výuku ve Studiu Kokos minimálně jedno pololetí v daném 

sledovaném roce.  

2. TABULKA HODNOCENÍ  

Každý žák, který má zájem o získání putovní ceny  - ,,Kovaný Kokosák“ si 

v průběhu roku sepisuje své ,,kokobody“. Svůj seznam ,,kokobodů“ ve 

vyhlášeném termínu odevzdává  vedení Studia Kokos - Alena Schernstein Vítová, 

Kateřina Ťukalová, Hanka Černá Jelínková  (dále jen vedení). 

Rozpis jednotlivých bodů najdete v  sekci seznam ,,kokobodů“.  

 

3. NOMINACE – KOVANÝ KOKOSÁK  

Nominace pro rok 2015 probíhá pod vedením Studia Kokos. Doložením 

,,kokobodů“ nominovanými  lze ovlivnit rozhodnutí odborné poroty. Seznam 

,,kokobodů“ lze odevzdávat vedení do konce listopadu 2015.  

Od roku 2016 bude nominace probíhat na základě součtu ,,kokobodů“ 

odevzdaných samotnými žáky Studia Kokos a rozhodnutí vedení Studia Kokos.  

 

4. HLASOVÁNÍ 

Cenu ,,kovaný kokosák” uděluje odborná porota, která bude přihlížet k počtu 

získaných ,,kokobodů“ v průběhu roku a k veřejnému hlasování. Veřejné 

hlasování bude probíhat na internetu s  odkazem na internetových stránkách 



Studia Kokos – www.studiokokos.cz.  Hlasování bude k dispozici v průběhu 

měsíce listopadu.  

 

5. ODBORNÁ POROTA 

Porota bude vždy nominována a zveřejněna na daný sledovaný rok vedením 

Studia Kokos.  

 

6. VYZHLÁŠENÍ ,,KOVANÉHO KOKOSÁKA” 

Vyhlášení ,,Kovaného Kokosáka“ proběhne na vánoční besídce Studia Kokos.  

Oceněný obdrží putovní cenu, kterou opět v listopadu dalšího roku neporušenou 

odevzdá vedení Studia Kokos.  

 

  

http://www.studiokokos.cz/


SEZNAM ,,KOKOBODŮ“ 
 

,,Kokobody“ sbírá každý žák Studia Kokos v průběhu daného roku. Cenu ,,Kovaného 

Kokosáka“ získá jeden nejúspěšnější, nejaktivnější žák z nominovaných, kterého vybere 

odporná porota. Rozhodnutí poroty můžete ovlivnit doloženým seznamem ,,kokobodů“: 

 

 

HODNOCENÉ AKTIVITY POČET 
BODŮ 

Vyhrané finále soutěže (1.-3.misto) 10 bodů 
Postup do finále soutěže 8 bodů 
Náhradník do finále soutěže 7 bodů 

Speciální ocenění poroty ve finále soutěže 9 bodů 
Speciální ocenění poroty v předkole soutěže 5 bodů 
Každé vystoupení na akcích pod hlavičkou Studia Kokos 2 body 

Práce na CD  (vlastní CD, spolupráce na jiném..) 3-8 bodů 
Autorský přínos do kapely 3-8 bodů 
Vlastní umělecký posun za sledovaný rok 3-8 bodů 

Jiná pomoc Studiu Kokos 3-6 bodů 

Zvláštní přidělení bodů porotou, vedením: 
 

 

 

Poznámka: Body, které mají určené rozpětí určí odborná porota. 

 


