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Směrnice nabývá účinnost dne:  5. 11. 2019 

Článek 1 – Úvodní ustanovení 

• V souladu s usnesením Rady Pardubického kraje č. R/963/10 ze dne 4. března 
2010 vydávám Stipendijní řád Integrované střední školy technické, Vysoké Mýto, 
Mládežnická 380. 
• Cílem zavedení Stipendijního řádu je finančně motivovat žáky k zájmu o 
vzdělávání a dosažení nadprůměrných studijních výsledků. Stipendijní řád podporuje 
žáky, kteří dosahují celkově velmi dobrých vzdělávacích výsledků, účastní se 
odborných soutěží, popř. jinak úspěšně reprezentují školu. 

Související dokumentace: 

• 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. 

Článek 2 – Druhy stipendií 

1. Prospěchové stipendium 
2. Mimořádné stipendium 

Prospěchové stipendium se poskytuje žákům školy, kteří se vzdělávají v následujících 
oborech vzdělávání schválených Radou Pardubického kraje pro příslušný školní rok. 

Mimořádné stipendium se může poskytnout žákům, kteří dosáhnou mimořádně 
dobrých studijních výsledků na konci školního roku nebo vykonají závěrečnou zkoušku 
s vyznamenáním.  



• Mimořádné stipendium se poskytuje žákům všech oborů na základě 
mimořádných úspěchů, umístění v odborných soutěžích  a jiných aktivitách, kde 
student úspěšně reprezentuje školu na veřejnosti. 
• Mimořádné stipendium je jednorázovou odměnou. Výše mimořádného 
stipendia je maximálně 1000,- Kč. Konkrétní částku stanovuje ředitel školy. Mimořádné 
stipendium navrhují zástupci ředitele pro teoretickou a odbornou výchovu na základě 
doporučení třídních učitelů a učitelů odborné výchovy. 

Podmínky pro vyplacení mimořádného stipendia: 

1. Žák nemá neomluvenou absenci 
2. Hodnocení chování žáka je velmi dobré. 
3. Nebylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení žáka ze školy 

 

Stipendia mohou být přiznána žákům souběžně při splnění níže uvedených podmínek. 

• Kritéria pro přiznání stipendií (v hodnoceném období – pololetí): 

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – 
chvalitebný 

celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a) 
chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré 

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka  
žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy  

žák nemá neomluvenou absenci 

• Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný 
nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm 
prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). Nedosáhne-li žák tohoto celkového 
hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu 
dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími 
podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré 
a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele) 
v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci 
a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu ustanovením § 67 školského 
zákona. Musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy 
pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí.  
• Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních 
výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium 
není vypláceno za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia. Výše 
přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu 
v odborném výcviku a podle ročníku 
• Ve druhém pololetí školního roku se bude stipendium vyplácet na základě 
studijních výsledků za první pololetí školního roku. 



Výše měsíčního stipendia: 
Hodnocení žáka z odborného 
výcviku stupněm prospěchu  V 1. ročníku  V 2. ročníku  Ve 3. a 4. ročníku  

1 – výborný 400 Kč 500 Kč 600 Kč 
2 – chvalitebný 300 Kč 300 Kč 400 Kč 

Další podmínky pro přiznání prospěchového stipendia: 

1. Ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka. 
2. Žák nemá uloženu důtku ředitele školy. 
3. Stipendium se poskytuje i žákovi, který opakuje ročník, pokud splnil podmínky 

pro poskytování prospěchového stipendia. 
4. Stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném pololetí přerušil 

studium. 
5. Stipendium se neposkytuje žákovi, který konal za hodnocené pololetí opravnou 

zkoušku. 

Článek 3 – Výplata stipendií 

• Prospěchové stipendium je hrazeno z prostředků školy. Zdroje prostředků školy 
na úhradu prospěchového stipendia tvoří pouze a zásadně dotace Pardubického kraje. 
• Mimořádné stipendium je hrazeno z prostředků školy. 
• Prospěchové stipendium se bude žákům vyplácet v hotovosti nebo 
bezhotovostně, dle jejich požadavku, a to jednorázově za celé předchozí pololetí. V 
případě odchodu žáka ze studia je žák povinen poměrnou částku vrátit zpět. 
• Mimořádné stipendium bude vypláceno vždy 15. dne v měsíci následujícím po 
splnění všech podmínek a rozhodnutí ředitele o jeho udělení. Na udělení mimořádného 
stipendia není právní nárok. 
• Žák je oprávněn prospěchové stipendium odmítnout, o tomto odmítnutí musí 
být pořízen písemný záznam. 

Článek 4 – Závěrečné ustanovení 

• Nedílnou součástí stipendijního řádu je seznam podporovaných oborů pro 
příslušný školní rok schválený Radou Pardubického kraje. 
• Stipendijní řád se vydává na dobu neurčitou. 
• Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 5. 11. 2019. 
• Stipendijní řád se poprvé použije pro školní rok 2019/2020. 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 5. 11. 2019 a zároveň ruší předcházející směrnici 
č. 19/2019-1. 

Ve Vysokém Mýtě dne 5. 11. 2019 

 Ing. Jitka Jiskrová, MBA 
 ředitelka školy 


	Článek 1 – Úvodní ustanovení
	Článek 2 – Druhy stipendií
	Článek 3 – Výplata stipendií
	Článek 4 – Závěrečné ustanovení

