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Stipendijní řád 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

 
Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou školy Střední průmyslové školy strojnické 
Olomouc, 17. listopadu 995/49 Ing. Martinou Zahnášovou 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  
 

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  

• 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 

• 26-41-M/01 Elektrotechnika  

• 28-44-M/01 Aplikovaná chemie  

• 36-47-M/01 Stavebnictví  

• 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 

• 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

• 41-44-M/01 Zahradnictví 

• 23-62-L/01 Optik 

• 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

• 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

• 39-41-L/02 Mechanik instal. a elektrotech.zařízení 

• 29-42-M/01 Analýza potravin 

• 29- 41-M/01Technologie potravin 
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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 a v daném školním roce nedosáhl 
věku 21 let. 

2. Žák v daném pololetí nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné 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. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 
1,70 včetně. 

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

5. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován 
6. V případě, že žák přestoupil z jiné školy, má při dodržení všech výše 

uvedených podmínek na stipendium nárok 
7. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia 
8. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy 

 
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. 
 
Ve školním roce 2018/2019 budou podporováni žáci všech ročníků denního 
studia oboru 23-41-M/01 Strojírenství a u oboru 32-41-M/01 Zpracování usní, 
plastů a pryže žáci 1., 2. a 3. ročníku. 
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Čl. 5 Rozhodování o stipendiích 
 

Stipendia budou vyplácena 2 x ročně žákovi, který zastupuje svými velmi dobrými 
pracovními a studijními výsledky 1 konkrétní obor vzdělávání.  
 
 
Tento stipendijní řád nabývá platnost od 1. září 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martina Zahnášová 
ředitelka školy 

 

                


