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Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., 

Podkovářská 797/4, 19000 Praha 9 

Stipendijní řád 

Č. j.: SUM-1529-2022 Účinnost od:              1. 9. 2022 

Spisový znak:     A.1.4. Skartační znak:          A10/2033 

 

Tento řád je vytvořen na základě ustanovení § 30, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon) v platném znění.  
 

Prospěchové stipendium  
 

Jednorázové prospěchové stipendium se poskytuje jako odměna žákům. Jednorázové 

prospěchové stipendium přiznává ředitel školy na základě splněných podmínek pro 

poskytování stipendia. 

 

Podmínky pro poskytování stipendia  
 

K dosažení odměny musí každý žák splnit následující podmínky:  

 

- z odborného výcviku je v daném pololetí hodnocen stupněm 1 - výborný  

- je klasifikován ze všech předmětů s výjimkou lékařem doporučeného uvolnění  

- z chování je hodnocen velmi dobře  

- nebylo mu v průběhu hodnoceného období uděleno kázeňské opatření  

- nemá v hodnoceném období žádnou neomluvenou absenci  

- vzdělává se dle řádného vzdělávacího programu v denní formě vzdělávání (stipendium 

se nevztahuje na žáky, kteří se vzdělávají podle individuálního studijního plánu, nebo 

na žáky v jiných formách vzdělávání) 

- stipendium se nevztahuje na žáky tříd U1D, U2D a U3D, kteří mají všeobecné 

předměty uznané na základě předchozího ukončeného středoškolského vzdělání 

- stipendium se nevyplácí v případě, že zásahem vyšší moci (např. nepříznivé 

epidemiologické situace) trvá distanční výuka déle než 50% času za školní rok 

- stipendium se žákům (včetně prvního ročníku) poskytuje až po dosažení studijních 

výsledků na konci šk. roku, tj. 1x ročně 

- stipendia budou vyplacena na základě vyplněné Žádosti o přiznání prospěchového 

stipendia, a to bezhotovostně na účet zákonného zástupce / zletilého žáka do 14 dnů po 

předání žádosti do sekretariátu školy 

- Žádost o přiznání prospěchového stipendia předá žák nejpozději do 31. 8. daného 

školního roku, ve kterém vznikl nárok na udělení stipendia 
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Motivační systém dle celkového prospěchu žáka  
 

dosažený průměrný prospěch částka 

1,00 7.000 Kč 

1,01 – 1,30 3.500 Kč 

 

 

Motivační systém dle výsledků žáka v soutěžích  

 
Hodnotí se účast a vynikající umístění v odborné nebo studijní soutěži (olympiádě) 

mimo rámec školy. Odměna za účast v soutěži je vyplácena po oficiálním zveřejnění výsledků 

soutěže.  

Za účast v odborné soutěži mimo rámec školy 1. místo 1.000 Kč 

 

Jednorázová odměna pro celou třídu za nejlepší docházku do školy  

 
Základem je nejmenší průměrný počet zameškaných hodin na konci každého 

příslušného pololetí za celou třídu, přepočtený na jednoho žáka. Odměna je splatná za první 

pololetí školního roku v únoru příslušného školního roku a za druhé pololetí školního roku v 

září následujícího školního roku.  

Jednorázová odměna je vyplacena ve formě jednodenní školní akce pro celou třídu zcela 

zdarma z nabídky, kterou ředitel školy vypíše vždy pro dané pololetí školního roku. K dosažení 

odměny musí třída splnit podmínku, že se vzdělává dle řádného vzdělávacího programu v denní 

formě vzdělávání. 

Jednorázová odměna pro celou třídu se nevztahuje na závěrečné ročníky (třetí a 

maturitní), vzhledem ke zkouškám, maturitám a zkrácenému 2. pololetí studia. 

 

Účinnost  
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 

 

Aktualizováno:  

Se směrnicí byli zaměstnanci řádně seznámeni na pracovní poradě  

                                                                                       

Mgr. Radek Coufal    

                              ředitel školy     


