STIPENDIJNÍ ŘÁD
PODPOROVANÝCH OBORŮ
NA SOU
poskytování prospěchových stipendií žákům
podporovaných oborů vzdělání ve středních
školách zřizovaných Pardubickým krajem
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1 Obecná ustanovení
Na základě ustanovení usnesení Rady Pardubického kraje R/1575/10 ze dne 16. 12. 2010 a v souladu
s § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento stipendijní
řád.
Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem
mladých lidí o obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora
motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému
chování.

2 Podporované obory
•
•
•
3

Zedník (36-67-H/01)
Vodař (36-65-H/01)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)

Kritéria pro přiznání stipendií

Kritéria pro přiznání stipendií v hodnoceném období (pololetí školního roku):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěch 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný,
celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a),
chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré,
ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka,
žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy,
žák nemá neomluvenou absenci.

Nedosáhne-li žák v kritériu č. 2 tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého
předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku na žádost
žáka prominout.
Žák musí být žákem naší školy nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím
hodnoceném pololetí.
Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění
kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium není vypláceno za období hlavních
prázdnin a po dobu přerušení studia.
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4 Výše měsíčního stipendia
Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle studovaného oboru vzdělání, ročníku a hodnocení
stupněm prospěchu v odborném výcviku:
Výše měsíčního stipendia v oborech vzdělání Zedník:
Hodnocení žáka z odborného
výcviku stupněm prospěchu
1 – výborný
2 – chvalitebný

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. ročníku

500 Kč
400 Kč

600 Kč
400 Kč

700 Kč
500 Kč

Výše měsíčního stipendia v ostatních podporovaných oborech vzdělání:
Hodnocení žáka z odborného
výcviku stupněm prospěchu
1 – výborný
2 – chvalitebný

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. a 4. ročníku

400 Kč
300 Kč

500 Kč
300 Kč

600 Kč
400 Kč

5 Hlášení o počtu přiznaných stipendií
Škola zašle odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje do 31. ledna a do 31. července
hlášení o počtu žáků v jednotlivých oborech a ročnících, kteří splnili podmínky a kritéria pro přiznání
stipendií za 1. či 2. pololetí školního roku. V případě, že nebude možné v daném pololetí vyplatit
celou částku přiznaného stipendia (např. z důvodu ukončení studia žáka), bude škola nárokovat o to
méně finančních prostředků na následující pololetí. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického
kraje budou na celé nadcházející pololetí školního roku poukázány na účet školy jako účelové do
konce 1. čtvrtletí a do konce 3. čtvrtletí kalendářního roku (případně snížené o odpočet za předchozí
pololetí).
Případné změny v poskytování prospěchových stipendií ve středních školách Pk projednává a
schvaluje Rada Pardubického kraje a prostřednictvím Odboru školství a kultury informuje ředitele
školy.

6 Závěrečná ustanovení
Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí zástupce ředitele pro SOU.
Ruší se předchozí znění tohoto řádu ze dne 22. 2. 2016, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.
Tato směrnice byla projednána pedagogickou radou školy dne 5. 4. 2019.
Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019.

Ve Vysokém Mýtě 25.03.2019

............................................
Ing. Jiří Skalický
ředitel školy
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