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Stipendijní řád
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk na základě
ustanovení § 30 odst. 4 zák. 561/2004 Sb., v platném znění. Souhlas zřizovatele udělen na základě usnesení
č. UR/69/47/2015 z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4.6.2015.
Čl. 2 Cíl a účel
Cílem zpracování a uplatnění stipendijního řádu školy je finanční motivování žáků v řádné denní formě
vzdělávání oborů:
a) tříleté obory vzdělání - denní studium - s výučním listem
 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 36-52-H/01 Instalatér
 69-51-H/01 Kadeřník
 23-55-H/01 Klempíř
 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 23-56-H/01 Obráběč kovů
 66-53-H/01 Operátor skladování
 66-51-H/01 Prodavač
 23-51-H/01 Strojní mechanik
 36-64-H/01 Tesař
 33-56-H/01 Truhlář
 36-67-H/01 Zedník
 36-67-E/01 Zednické práce (ve šk.r. 2014/2015 obor neotevřen)
b) čtyřleté obory vzdělání - denní studium - s maturitou
 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (ve šk.r. 2014/2015 obor neotevřen)
 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
(ve šk.r.2014/2015 obor neotevřen)
 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
 66-41-L/01 Obchodník
 36-47-M/01 Stavebnictví
 23-41-M/01 Strojírenství
Stipendia by měla vést k získání potřebného sebevědomí žáků a k získání pocitu hrdosti na výsledky práce a
úspěchy ve studiu. Stipendijní podporou usilujeme o lepší motivaci žáků k dosahování nadprůměrných
výsledků ve vzdělávání.
Stipendijní řád má podporovat:
1. Žáky talentované, nadané a pilné, tj. žáky, kteří dlouhodobě dosahují celkově výtečných nebo velmi
dobrých vzdělávacích výsledků, hodnocených pololetní, celoroční nebo závěrečnou klasifikací (maturitní
nebo závěrečnou zkouškou).
2. Dosahování nadprůměrných vzdělávacích výsledků, klíčových kompetencí a dovedností vzhledem
k žákově budoucí zaměstnatelnosti.
3. Individuální přístup žáků ke vzdělávání, spočívající zejména ve výuce nad rámec učebních osnov a
specifiky předmětů, např. účastí na dalších odborných kurzech, přednáškách, zájmové činnosti, motivaci k
výuce v nepovinných předmětech, umožnit případné krátkodobé zahraniční stáže.
4. Účast žáků v oborových odborných soutěžích a motivovat je k úspěšné reprezentaci školy.
5. Finanční zabezpečení žáků.

Čl. 3 Prospěchové stipendium – základní kritéria
1. Základním hodnotícím kritériem pro získání jednorázového stipendia je úspěšnost žáka v krajských,
národních a mezinárodních kolech soutěží oborové zručnosti. Cílem je ohodnotit mimořádné schopnosti a
dovednosti žáka při účasti a vynikající výsledky v soutěžích.
2. Stipendijní program je také určen pro žáky úspěšné v tříletých oborech vzdělávání, kteří dosáhli na konci
2. pol. šk. roku průměr do 2,00 a známku z OV 1.
3. Stipendijní program je určený i pro žáky čtyřletých oborů vzdělávání, kteří dosáhli na konci 2. pol. šk.
roku průměr do 1,5.
Čl. 4 Další podmínky pro poskytnutí stipendia
1. Chování žáka je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré.
2. Ředitel nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka.
3. Žákovi nebyla udělena důtka ředitele školy, třídního učitele, nebo UOV.
4. Žák nemá neomluvenou absenci.
5. Žák nemá neúměrně vysokou omluvenou absenci – musí se zúčastnit aspoň 75% vyučovacích hodin.
6. Stipendium se nevyplácí za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia.
7. Žák musí být klasifikován ze všech předmětů s výjimkou lékařem doporučeného uvolnění.
8. Žák nesmí být z žádného předmětu klasifikován stupněm dostatečný nebo nedostatečný.
9. Žák se vzdělává dle řádného vzdělávacího plánu (stipendium se nevztahuje na studenty, kteří
se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu)
Čl. 5 Omezení
Stipendijní řád platí pro žáky ve výše uvedených oborech vzdělávání pouze za předpokladu, že v rámci
tříletého či čtyřletého oboru vzdělávání studuje více než 30 žáků.
Stipendijní řád neplatí pro žáky dvouletých oborů vzdělání – nástavbové denní studium – s maturitou,
tříletých oborů vzdělání – nástavbové dálkové studium - s maturitou a pětiletých oborů vzdělání – dálkové
studium – s maturitou
Čl. 6 Výše prospěchového stipendia a finanční zdroje
Výše jednorázového stipendia je 5 000,-Kč. Zdrojem finančních prostředků je rezervní fond organizace.
Čl. 7 Rozhodování o stipendiích
Stipendia budou vyplácena 1 x ročně žákovi, který zastupuje svými vynikajícími pracovními a studijními
výsledky 1 konkrétní obor vzdělávání. Z každého oboru vzdělávání může být za každý školní rok odměněn
pouze 1 žák.
Stipendia budou vyplacena ke konci školního roku na akci pořádané školou při příležitosti vyhodnocení
studijních výsledků a úspěchů žáků školy. Jednorázové prospěchové stipendium přiznává ředitelka školy bez
žádosti žáka.
V případě shodných studijních výsledků žáků rozhoduje o získání odměny šk. poradenské pracoviště
(ředitelka školy, třídní učitel, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a metodik prevence sociálněpatologických jevů).
Tento stipendijní řád nabývá platnosti od 1. 6. 2015, účinnosti nabývá dne 4.6.2015.
Mgr. Irena Jonová
ředitelka školy

