SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN
Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN

Stipendijní řád Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín v rámci
Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
pro školní rok 2020 – 2021


Úvodní ustanovení
Tento stipendijní řád upravuje vyplácení stipendií podle Pravidel pro poskytování
stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou
v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
a Pravidel pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních
škol ukončených výučním listem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání
a řemesel v Olomouckém kraji.

2. Podporované obory:
a) 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, dále maturitní obory:
Ročník

Výše stipendia/pololetí

1. ročník

1.500 Kč

2. ročník

2.000 Kč

3. ročník

2.500 Kč

4. ročník (pouze 1. pololetí)

3.000 Kč

b) 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-52-H/01 Nástrojař, 23-56-H/01 Obráběč
kovů, dále učební obory:

1. ročník

300 Kč

Vyznamenání na
konci školního roku
1.500 Kč

2. ročník
3. ročník (pouze
1. pololetí)

400 Kč

2.500 Kč

500 Kč

---

Ročník

Výše stipendia/měsíc

3. Podmínky pro vyplácení stipendií:
a) Společné podmínky pro všechny obory:
 Žák se vzdělává v denní formě a v daném školním roce nedosáhl v učebním
oboru věku 20 let a v maturitním oboru 21 let.

b) Maturitní obory:
 Stipendia se vyplácí za uzavřené pololetí.
 Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci,
výchovné opatření typu důtka třídního učitele, důtka ředitele školy,
podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování.
 Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než
1,70 včetně.
 Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší
známkou než dobrý.
 Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu nehodnocen.
 V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše
uvedených podmínek na stipendium nárok.
 Finanční příspěvek není vyplácen po dobu přerušení studia.
 V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.
c) Učební obory:
 Stipendia se vyplácí v dvouměsíčních intervalech, to je září-říjen, listopadprosinec, leden-únor, březen-duben a květen-červen.
 Žák nesmí mít v daném školním roce neomluvenou absenci, výchovné
opatření typu důtka ředitele školy či podmíněné vyloučení ze studia. V tomto
případě je vyplácení stipendia pozastaveno od prvního dne následujícího
měsíce v celkové délce (včetně případného přesahu do dalšího školního
roku):
o za neomluvenou absenci – 2 měsíce,
o za důtku ředitele – 3 měsíce,
o za podmínečné vyloučení – 5 měsíců.
 U výchovných opatření, jakými jsou napomenutí, důtka třídního učitele apod.
žák pozbývá nárok na vyplacení stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo
uděleno.
 V případě snížené známky z chování žák pozbývá nárok na stipendium po
dobu následujícího klasifikačního období, tzn. v případě snížené známky
z chování v 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí
daného školního roku, v případě snížené známky z chování na konci školního
roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího
školního roku.
 Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku v rámci odborného výcviku
hodnocen hůře než známkou dobrý, tzn. v případě horší známky z odborného
výcviku než je známka dobrý na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na
stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě horší známky
z odborného výcviku než je známka dobrý na konci školního roku – žák nemá
nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku.
 Žák nesmí mít na vysvědčení z žádného předmětu známku nedostatečný, tzn.
v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli předmětu na konci
1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného
školního roku, v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli








předmětu na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním
pololetí následujícího školního roku.
Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu
nehodnocen, tzn. v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci
1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného
školního roku, v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci
školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí
následujícího školního roku.
V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše
uvedených podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem
následujícího měsíce od přestupu na danou školu.
Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia.
V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

4. Závěrečné ustanovení
Tento stipendijní řád nabývá účinnosti od 14. 10. 2020 a zároveň ruší všechny předchozí
stipendijní řády.

V Lutíně dne 14. 10. 2020

Mgr. Pavel Michalík
Digitální podpis:
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Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument.

Mgr. Pavel Michalík
ředitel školy

