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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. V souladu s usnesením Rady Pardubického kraje č. R/963/10 ze dne 4.3. 2010 
(revokace usnesením R/1575/10 ze dne 16. 12. 2010) vydávám Stipendijní řád  
Středního odborného učiliště opravárenského, Králíky, Předměstí 427. 

2. Cílem zavedení Stipendijního řádu je finančně motivovat žáky k zájmu o 
vzdělávání a dosažení nadprůměrných studijních výsledků. Stipendijní řád 
podporuje žáky, kteří dosahují celkově velmi dobrých vzdělávacích výsledků a 
motivuje je k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce a 
dobrému chování. 

Související dokumentace 

 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,vyšším 
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) , ve znění pozdějších 
předpisů; 

 Zákon č. 520/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

II. PROSPĚCHOVÉ STIPENDIU 

1. Prospěchové stipendium se poskytuje žákům, kteří se vzdělávají v oboru 
vzdělávání: 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů                                                              
23-51-H/01 Strojní mechanik 

2. Stipendia mohou být přiznána při splnění následujících podmínek: 

 V prvním pololetí školního roku vznikne žákům druhého a třetího ročníku 
uvedených oborů vzdělání nárok na přiznání stipendia na základě 
studijních výsledků dosažených na konci druhého pololetí předcházejícího 
školního roku. Žákům prvního ročníku uvedených oborů vzdělání vznikne 
nárok na přiznání stipendia na základě studijních výsledků dosažených na 
konci prvního pololetí  prvního ročníku studia. 

 Ve druhém pololetí školního roku se bude stipendium vyplácet na základě 
studijních výsledků za první pololetí školního roku. 

 Stipendium se nevyplácí za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení 
studia.  

 Žák  dosáhne v hodnocení odborného výcviku v uvedeném oboru 
prospěchu 1 - výborný nebo  2 – chvalitebný . 

 Celkové hodnocení žáka stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo 
prospěl(a). Pokud žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože 
nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé emoci 
či úrazu), může ředitelka školy tuto podmínku prominout. 

 Chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré.  

 Ředitelka školy nerozhodla o podmíněném vyloučení žáka.  

 Žák nemá uloženu důtku ředitele školy.  

 Žák nemá žádnou neomluvenou absenci.  

 Žák musí být žákem školy i v celém předchozím hodnoceném pololetí.  



 Stipendium se poskytuje i žákovi, který opakuje ročník, pokud splnil 
podmínky pro poskytování prospěchového stipendia. 

 Stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném pololetí přerušil 
studium. 

 Stipendium se neposkytuje žákovi, který konal za hodnocené pololetí 
opravnou zkoušku. 

Měsíční výše přiznaného stipendia 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 

Hodnocení prospěchu 1 2 1 2 1 2 

Obor 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 400 300 500 300 600 400 

Obor 23-51-H/01 Strojní mechanik 400 300 500 300 600 400 

Výplata stipendií 

1. Prospěchové stipendium je hrazeno z prostředků školy. Zdroje prostředků školy 
na úhradu prospěchového stipendia tvoří pouze a zásadně dotace 
Pardubického kraje. 

2. Prospěchové stipendium se bude žákům vyplácet v hotovosti měsíčně  vždy 15. 
dne v měsíci po splnění všech podmínek a rozhodnutí ředitelky o jeho udělení.  

3. Žák je oprávněn prospěchové stipendium odmítnout, o tomto odmítnutí musí být 
pořízen písemný záznam. 

 

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

1. Stipendijní řád se vydává na dobu neurčitou. 
2. Stipendijní řád nabývá účinností 1. 9. 2014. 
3. Stipendijní řád se poprvé použije ve školním roce 2014/2015. 

 

IV.  DODATEK 

Ve školním roce 2014/2015 může byt stipendium přiznáno pouze žákům 1.  ročníku, 
ve školním roce 2015/2016 žákům 1. a 2. ročníku a od školního roku 2016/2017 
žákům všech ročníků. 

 

 

 

 
 


