
 

STIPENDIJNÍ ŘÁD 
 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako ředitelka 
společnosti Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., se sídlem 
Znojemská 1027, 674 01 Třebíč,  IČ: 25325531 (dále jen „škola“) tuto směrnici. Směrnice je 
závazná pro žáky i zaměstnance školy. 
 
Stipendium se může poskytnout pouze nejlepším žákům: 
 
a) denního studia oboru 
68-43-M/01  veřejnosprávní činnost 
33-56-H/01   truhlář 
64-51-J/51   podnikání 
75-31-M/01 předškolní a mimoškolní pedagogika 
 
na základě výsledků jejich studia. 
 
Cílem tohoto řádu je motivovat žáky vybraných studijních oborů k výborným výsledkům studia a 
k zájmu uchazečů o studium učebních oborů. Účelem stipendia je poskytnutí stipendia žákům 
za dosažení vynikajících výsledků ve studiu a činnostech souvisejících. Stipendium není 
nárokovou odměnou žáka, vychází z finančních možností školy. 
 
 

Článek 2 
Podmínky pro poskytnutí prospěchového stipendia 

        
1. Prospěchové stipendium může získat žák, který v daném klasifikačním období dosáhne 

průměrného prospěchu 1,5 a nižší a splnil všechny podmínky stanovené zejména v tomto 
stipendijním řádu.  

2. Základním kriteriem prospěchového kritéria je dosažený průměrný prospěch v povinných 
předmětech, přičemž žák nesmí být klasifikován známkou "dobrý" a horší. Do průměrného 
prospěchu se nezapočítává známka z chování. 

3. Podkladem pro posouzení průměrného prospěchu je výpis klasifikace, která se provádí 
pololetně.  

4. Návrh na přidělení stipendia podává třídní učitel ředitelce školy. 

5. Prospěchové stipendium nemůže být poskytnuto, pokud v rozhodném období nebyl žák z 
některého předmětu klasifikován.  

6. Prospěchové stipendium nemůže být poskytnuto žákům v ročníku, který opakují a dále 
žákům, kteří přistoupili v průběhu daného pololetí.  

7. Prospěchové stipendium může být poskytnuto pouze žákům, kteří v rozhodném období 
řádně plnili studijní povinnosti v teoretickém i praktickém vyučování, neporušili školní řád, 
nebylo jim uděleno výchovné opatření ani snížená známka z chování a nemají 
neomluvenou absenci. 
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Článek 3 
Výše prospěchového stipendia 

 
1. Výše prospěchového stipendia určena podle výsledků studia je stanovena takto: 
 
 a)  průměr 1,00:  výše příspěvku 1.500,-- Kč/za pololetí 
 b) průměr od 1,01 – 1,5: výše příspěvku 1.000,-- Kč/za pololetí 
  
2. Jednorázové stipendium ve výši 2.000,-- Kč může být poskytnuto žákům, kteří po celou 

dobu studia ve škole dosahovali prospěchu „prospěl s vyznamenáním“ a současně 
s vyznamenáním složili i maturitní zkoušku. 

 
 

Článek 4 
Výplata stipendia 

 
1. Výplata prospěchového stipendia je prováděna za 1. pololetí v únoru daného školního roku 

a za 2. pololetí v září následujícího školního roku. 

2. Prospěchové stipendium je vypláceno žákům v hotovosti v úředních hodinách na pokladně 
školy. 

3. V době výplaty stipendia musí být jeho příjemce žákem školy. 
 
 

Článek 5 
Mimořádné stipendium 

 
Kromě prospěchového stipendia může být poskytnuto i mimořádné stipendium za splnění 
mimořádného úkolu pro školu, jehož výši schvaluje zřizovatel školy po návrhu ředitelky školy.  

 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na prospěchové stipendium a ani na mimořádné stipendium nevzniká příjemcům právní 

nárok. 

2. Škola je oprávněna měnit podmínky pro udělování prospěchového a/nebo mimořádného 
stipendia,  jakož je i oprávněna stipendijní řád bez náhrady zrušit. 

3. Stipendijní řád  navrhuje ředitelka školy po projednání na poradě vedení školy a ve školské 
radě. 

4. Stipendijní řád schvaluje zřizovatel školy. 

5. Tento stipendijní řád nabývá platnosti a účinnosti od 3. září 2018. 
 
 
 
V Třebíči dne 27. srpna 2018 
 
 
 
 
………………………………………. 
Ing. Renata Hrušková 
Ředitelka školy 


