STIPENDIJNÍ ŘÁD
ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) V souladu s §30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školské právnické osoby
VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY (dále jen „Škola“) stipendijní řád, podle něhož lze
vyplácet prospěchové stipendium, (dále jen „stipendium“), žákům denní formy vzdělávání.
2) Cílem Stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání a motivovat je k dosahování
nadprůměrných výsledků při vzdělávání.

ČLÁNEK 2 – VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1) Účelem stipendijního řádu je stanovení pravidel a podmínek pro poskytování stipendií žákům ve
škole.
2) Příjemcem stipendia může být pouze žák, který splňuje podmínky stanovené pro získání
stipendia tímto stipendijním řádem.
3) Příjemcem stipendia může být pouze žák denní formy vzdělávání dle §25 odst. 2. písm. a)
školského zákona.
4) Příjemcem stipendia není žák, který se vzdělává ve večerní, dálkové, distanční či kombinované
formě vzdělávání dle §25 odst. 2. písm. b), c), d) a e) školského zákona.
5) Příjemcem stipendia dále není žák, který realizuje vzdělávání prostřednictvím zkráceného studia
pro získání středního vzdělání s výučním listem dle §84 školského zákona či pro získání středního
vzdělání s maturitní zkouškou dle §85 školského zákona.
6) Žák může při splnění stanovených podmínek získat prospěchové stipendium.

ČLÁNEK 3 - POSKYTOVÁNÍ STIPENDIA
1) Podmínky pro poskytování stipendia:
a) prospěch žáka:
─ v teoretickém vyučování nebude v ukončeném pololetí školního roku hodnocen stupněm
nedostatečný, přičemž musí být hodnocen ze všech vyučovaných předmětů, s výjimkou
těch, na které je z vyučování uvolněn ředitelem školy,
─ v odborném výcviku nesmí být hodnocen hůře než stupněm chvalitebný.
2) V hodnoceném pololetí nesmí mít žák sníženou známku z chování, nesmí mít neomluvenou
absenci ve vyučování, nesmí mít udělenou důtku ředitele školy, podmínečné vyloučení nebo
vyloučení ze školy, musí řádně plnit své studijní povinnosti, jeho chování nesmí být v rozporu s
dobrými mravy a nesmí porušovat obecně závazné právní předpisy.

3) Hodnocení splnění podmínek pro výplatu stipendia se provádí pololetně, vždy po uzavření
klasifikace za příslušné pololetí školního roku, tj. do 31. ledna a do 30. června daného školního
roku.
4) Výplata stipendií bude prováděna pololetně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce, za který
vznikl na stipendium nárok, a to převodem na účet žáka nebo zákonného zástupce.
5) Výplata stipendia za měsíce od řádného termínu do opravného termínu závěrečné nebo
maturitní zkoušky žáku nenáleží.

ČLÁNEK 4 - VÝŠE STIPENDIA
1) Škola zajistí evidenci a vyplacení stipendií.
2) Výše stipendia pro studijní obory je stanovena na základě průměrného prospěchu za
předcházející pololetí:
a) průměrný prospěch 1,00–1,10

4000 Kč/pololetí

b) průměrný prospěch 1,11–1,25

3000 Kč/pololetí

c) průměrný prospěch 1,26–1,50

2000 Kč/pololetí

3) Výše stipendia pro učební obory je stanovena na základě průměrného prospěchu za
předcházející pololetí:
a) průměrný prospěch 1,00–1,20

4000 Kč/pololetí

b) průměrný prospěch 1,21–1,5

3000 Kč/pololetí

c) průměrný prospěch 1,51–1,80

2000 Kč/pololetí

ČLÁNEK 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Tento Stipendijní řád školy byl projednán a schválen Školskou radou.
2) Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.
3) Na poskytování stipendií dle tohoto stipendijního řádu není právní nárok.
4) Výplata stipendia je možná pouze na bankovní účet. Nesdělí-li žák do 5. 2. daného roku za 1.
pololetí a do 5. 7. daného roku za 2. pololetí číslo bankovního účtu, na který má být stipendium
zasláno, ztrácí na stipendium nárok.

V Ostravě dne 30.06.2021
Mgr. Andrea Pytliková v. r.
ředitelka školy

