
 
 

STIPENDIJNÍ ŘÁD 
pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 
 
Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy železniční, technické a služeb, 
Šumperk Mgr. Irenou Jonovou na základě ustanovení § 30 odst. 4 zák. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění. Souhlas zřizovatele udělen na základě usnesení 
Rady Olomouckého kraje UR/86/48/2016. 
 

Čl. 2 Cíl a účel 
 
Cílem zpracování a uplatnění stipendijního řádu školy je finanční motivování žáků 
k lepším výsledkům v oblasti chování a vzdělávání v řádné denní formě vzdělávání 
v níže uvedených oborech vzdělání: 

Seznam podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní 
zkouškou 

 23-41-M/01 Strojírenství   

 36-47-M/01 Stavebnictví   

 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 

 
Stipendijní řád má podporovat: 

 
1. Žáky talentované, nadané a pilné, tj. žáky, kteří dlouhodobě dosahují celkově 

velmi dobrých vzdělávacích výsledků, hodnocených pololetní a celoroční 
klasifikací.  

2. Dosahování velmi dobrých vzdělávacích výsledků klíčových kompetencí a 
dovedností vzhledem k žákově budoucí zaměstnatelnosti.  

3. Finanční zabezpečení žáků.  

  
Čl. 3 Stipendium – kritéria 

 
1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání 

uvedených v čl. 2 tohoto stipendijního řádu. 

2. Žák v daném pololetí nesmí mít neomluvenou absenci, kázeňské opatření 
typu důtka ředitele školy, důtka třídního učitele, podmíněné vyloučení ze 
studia či sníženou známku z chování. Omlouvání absence musí být v souladu 
s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona. 

3. Přestoupí-li žák během pololetí z jednoho  oboru do jiného, platí udělená 
výchovná opatření v celém pololetí bez ohledu na to, ve kterém oboru byla 
udělena.  

4. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 
1,70 včetně. 



5. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší 
známkou než dobrý. 

6. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován s 
výjimkou lékařem doporučeného uvolnění.  

7. Pro přiznání stipendia musí žák splnit všechna stanovená pravidla a kritéria. 

8. Zemře-li žák před vyplacením stipendia, právo na poskytnutí stipendia zaniká; 
právní nástupci nemají na poskytnutí stipendia právní nárok. 

 
Čl. 4 Výše prospěchového stipendia a finanční zdroje 

 
1. ročník:   1.500,-- Kč za příslušné pololetí 

2. ročník:   2.000,-- Kč za příslušné pololetí 

3. ročník:   2.500,-- Kč za příslušné pololetí 

4. ročník:   3.000,-- Kč za první pololetí 
 
Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není 
stipendium poskytováno. 

Nastoupí-li žák v průběhu pololetí, má nárok na stipendium za celé pololetí, v případě 
splnění ostatních podmínek. 

Ve školním roce 2015/2016 budou podporováni pouze žáci 1. a 2. ročníků. 
  
 

Čl. 5 Rozhodování o stipendiích 

1. Stipendia budou vyplácena 2 x ročně žákovi, který zastupuje svými velmi 
dobrými pracovními a studijními výsledky 1 konkrétní obor vzdělávání.  

2. Podklad pro přiznání a vyplacení stipendií za  pololetí předloží třídní učitel dle 
pokynů svého nadřízeného do mzdové účtárny p. Krystkové. 

3. Řídící orgán rozhodne o poskytnutí dotace do 120 dnů od uplynutí lhůty pro 
podávání žádosti za příslušné pololetí. 

4. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 1.  do 5. 2. daného 
roku za 1. pololetí a od 23. 6. do 8. 7. daného roku za 2. pololetí. 

 
Zrušuje se směrnice č. 18A ze dne 1. 9. 2014. 
 
Tento stipendijní řád nabývá platnost od 21. 1. 2016. 
 
 
Mgr. Irena Jonová 
ředitelka školy 
 


