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Stipendijní řád  

účinnost: od 1.9.2020 

Úvodní ustanovení 

Cílem Stipendijního řádu je finančně motivovat žáky k zájmu o vzdělávání a dosažení 

nadprůměrných studijních výsledků.  

Stipendijní řád podporuje  

Žáky, kteří dosahují výborných vzdělávacích výsledků, účastní se odborných soutěží, popř. 

jinak úspěšně reprezentují školu. Související právní předpisy 

• 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. 

Druhy stipendií 

1. Prospěchové stipendium 

2. Mimořádné stipendium 

3. Sociální stipendium 

 

 

1. Prospěchové stipendium 

Jestliže žák studuje v obou pololetích školního roku s vyznamenáním, svým chováním dobře 

reprezentuje školu a splňuje podmínky pro přiznání stipendia má v následujícím školním roce 

nárok na prospěchové stipendium ve výši dle následující tabulky: 

Průměr za obě pololetí školního roku: Výše stipendia: 

1,00 700 Kč 

1,01 - 1,10 600 Kč 

1,11 - 1,20 500 Kč 

1,21 - 1,30 400 Kč 

1,31 – 1,40 300 Kč 

1,41 – 1,50 200 Kč 
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Další podmínky pro přiznání prospěchového stipendia: 

• chování žáka je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré 

• žák nemá žádný kázeňský postih 

• žák nemá neomluvenou absenci 

• žák musí být žákem školy i v celém předchozím hodnoceném 1. a 2. pololetí 

• ředitelka školy nerozhodla o podmínečném vyloučení žáka 

Nepřiznání prospěchového stipendia:  

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

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

 Stipendium se nevyplácí v dálkové nebo distanční formě vzdělání. 

 Nebude-li z jakéhokoliv důvodu probíhat výuka po celé pololetí, nebo jeho převážnou část, 

nebude studentovi stipendium přiznáno a vyplaceno, leda by bylo ředitelkou školy 

rozhodnuto individuálně jinak. 

 Pokud je škola z nařízení hygienické stanice nebo MŠMT uzavřena na dobu delší než jeden 

měsíc v pololetí zaniká nárok na prospěchové stipendium v daném roce. 

 Pokud výuka probíhá v běžném provozu avšak student je nepřítomen z důvodu karantény 

nebo nemoci a tím nesplní 75% docházku, nárok na stipendium zaniká v daném školním 

roce.  

 V případě, že student nemá klasifikovány všechny vyučovací předměty, nárok na 

stipendium v daném roce zaniká. 

 

 

Mimořádné stipendium 

Mimořádné jednorázové stipendium je udělováno žákovi na návrh třídního učitele a po splnění 

podmínek na získání stipendia. Třídní učitel předkládá návrh s odůvodněním ředitelce školy v 

písemné podobě, která rozhodne o udělení/neudělení stipendia. 

Další podmínky pro přiznání mimořádného stipendia: 

• chování žáka je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré 

• žák nemá žádný kázeňský postih 

• žák nemá neomluvenou absenci 
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5. Sociální stipendium 

Žáci mohou získat sociální stipendium, pokud prokáží těžkou finanční nebo rodinnou situaci. 

Výše sociálního stipendia je stanovena individuálně na základě rozhodnutí ředitelky školy. 

O přiznání sociálního stipendia žádá písemně zákonný zástupce žáka. 

O sociální stipendium se žádá každoročně vždy na nový školní rok. 

Další podmínky pro přiznání sociálního stipendia: 

• chování žáka je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré 

• žák nemá žádný kázeňský postih 

• žák nemá neomluvenou absenci 

• ředitelka školy nerozhodla o podmínečném vyloučení žáka 

Výplata stipendií 

Prospěchové, mimořádné, sociální stipendium je hrazeno z prostředků školy.  

Stipendia se budou žákům vyplácet následovně: 

• prospěchové stipendium v hotovosti vždy 5. den v měsíci od měsíce září do měsíce června 

• mimořádné stipendium v hotovosti nebo slevovou poukázkou na akci školy, jednorázově  

za aktuální školní rok k 30.6. 

• sociální stipendium formou slevy na měsíčním školném, o výši rozhoduje ředitelka školy  

na aktuální školní rok 
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Závěrečné ustanovení 

Ředitelka školy individuálně rozhoduje o každé žádosti o stipendium. Na stipendium nevzniká 

automatický nárok. O výši stipendia rozhoduje ředitelka školy individuálně na základě předložené 

žádosti o stipendium, která se předkládá každoročně na aktuální školní rok. 

Stipendijní řád se vydává na aktuální školní rok. V případě, že v následujícím školním roce 

nedojede ke změnám ve stipendijním řádu, platí poslední vydaný. 

Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2020. 

Stipendijní řád byl schválen radou školy. 

V České Lípě dne 1.9.2020      Mgr. Eva Matoušková 

                  ředitelka školy 

           ………………………… 


