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Stipendijní řád
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje poskytování prospěchových stipendií žákům Střední průmyslové školy Ostrov,
příspěvková organizace (dále jen "SPŠ Ostrov") a to za podmínek dále uvedených.
Stipendijní řád se týká všech oborů vzdělání vyučovaných na SPŠ Ostrov.
Stipendijní řád je vydán v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Druhy prospěchových stipendií
1.

Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky
Žákům lze přiznat stipendium za vynikající výsledky, takové stipendium bude vypláceno jako
pravidelná měsíční částka po dobu jednoho pololetí, ve kterém žáku bylo stipendium přiznáno,
nebo jednorázově.

2.

Jednorázové prospěchové stipendium
Za podmínek dále stanovených může být žákům přiznáno jednorázové prospěchové
stipendium po ukončení studia maturitní nebo závěrečnou zkouškou.

Čl. 3
Stipendium za vynikající studijní výsledky
1.

Stipendium za vynikající výsledky (dále jen „stipendium“) dle čl. 2 odst. 1 je přiznáváno žákům
zpětně za studijní výsledky v předcházejícím úseku studia, tj. v předchozím pololetí, a je
vypláceno po celou dobu pololetí následujícího.
Stipendium za vynikající výsledky je vypláceno vždy jen za měsíce školního roku,
tj. září–leden a únor–červen. Za měsíce červenec a srpen se stipendium nevyplácí.

2.

Podmínky pro přiznání tohoto stipendia stanoví Pravidla pro přidělování stipendií, která se
vydávají na začátku každého školního roku a jsou platná pro daný školní rok.
Stipendium se žákovi přiznává na základě prospěchového průměru ze všech předmětů daného
období, kromě předmětu chování.

3.

Stipendium se nevyplácí žákům za výsledky 2. pololetí 4. ročníku.

4.

Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze žákovi vyplatit
v daném školním roce, bude pro školní rok určeno 1. září příslušného školního roku podle
množství finančních prostředků určených pro prospěchová stipendia žáků.

5.

Stipendium je vypláceno měsíčně v pravidelných částkách do 10. dne v měsíci, za který je
stipendium přiznáno.
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Čl. 4
Překážky poskytnutí stipendia
1.

Stipendium uvedené v čl. 2 odst. 1 nelze žákovi přiznat ani vyplácet
a)

pokud studuje v jiné než denní formě studia,

b) pokud studuje individuální formou studia,
c)

pokud skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia jednotlivých oborů o více
než jeden rok,

d) po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, v nichž měl
student přerušeno studium alespoň jeden den,
e)

pokud žák nebyl v příslušném pololetí hodnocen a hodnocení nebylo možné provést ani
v náhradním termínu,

f)

pokud žákovi běží lhůta při podmíněném vyloučení ze studia,

g)

pokud byl žák klasifikován sníženým stupněm z chování za sledované období nebo
ve sledovaném období obdržel ředitelskou důtku,

h) v případě, pokud bude mít žák neomluvenou absenci,
i)

pokud je žák vyloučen ze studia,

j)

pokud žák přestane být žákem školy, stipendium se přestává vyplácet v měsíci
následujícím, po měsíci ve kterém přestal být žákem školy.

2.

Pokud v období, ve kterém je žáku vypláceno stipendium, dostane ředitelskou důtku,
podmínečné vyloučení ze studia, popřípadě vykáže neomluvenou absenci, či bude ze studia
vyloučen, končí vyplácení stipendia měsícem, ve kterém toto kázeňské opatření žák dostal.

3.

Stipendium nelze žákovi přiznat ani vyplácet tehdy, pokud student v předcházejícím úseku
studia studoval v jiné než denní formě studia nebo na jiné škole.

4.

Pokud je žák z některého předmětu nehodnocen, stipendium bude vypláceno až po hodnocení
žáka v náhradním termínu. V takovém případě se stipendium nevyplácí zpětně, ale začíná se
vyplácet až v měsíci následujícím po měsíci, kdy bylo hodnocení provedeno.

Čl. 5
Jednorázové prospěchové stipendium
1.

Bude poskytnuto žákům po ukončení studia, jestliže po celou dobu čtyřletého studia
u maturitních oborů a po celou dobu tříletého studia u učebních oborů dosáhli prospěchu
„prospěl s vyznamenáním“ a současně složili s vyznamenáním maturitní nebo závěrečnou
zkoušku. Zároveň s tímto nesmí nastat u takového žáka překážky pro poskytnutí stipendia dle
Čl. 4. kromě odstavce 1d), zároveň musí být žák po celou dobu studia žákem školy.

2.

Celková částka jednorázového prospěchového stipendia, kterou lze žákovi vyplatit v daném
školním roce, bude pro školní rok určena podle množství finančních prostředků určených
pro prospěchová stipendia žáků. Podmínky pro přiznání tohoto stipendia stanoví Pravidla pro
přidělování stipendií, která se vydávají na začátku každého školního roku a jsou platná pro
daný školní rok.

3.

Jednorázové prospěchové
závěrečného vysvědčení.
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Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
1.

Ředitel školy může Pravidla pro přidělování stipendií změnit dle finanční situace, tzn. zvýšit
nebo snížit, či úplně pro školní rok zrušit částky k vyplácení, a to i kdykoli během školního roku.

2.

Stipendium není nárokovou položkou.

3.

Přiznání stipendií odsouhlasí ředitel školy a nelze se proti jeho rozhodnutí odvolat.

4.

Školská rada schválila tento stipendijní řád dne
Zřizovatel schválil tento stipendijní řád dne
Tento řád byl projednán pedagogickou radou dne

5.

Tento řád nabývá účinnosti

5. 5. 2016
9. 5. 2016
25. 8. 2016
1. 9. 2016

V Ostrově 22. 8. 2016
Ing. Pavel Žemlička
ředitel školy
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