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1. ÚVOD 

1.1 PŘEDMĚT A ÚČEL 

Tento stipendijní řád upravuje poskytování prospěchových stipendií žákům, kteří se 

vzdělávají ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola 

živnostenská Sokolov, příspěvková organizace (dále jen „škola“) v denní formě studia  

v oborech vzdělání dle tabulek č. 1 - 4 v Příloze č. 1 tohoto stipendijního řádu, a to za 

podmínek dále uvedených.  Stipendijní řád je vydáván v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se školním řádem 

Střední školy živnostenské Sokolov. 

 

1.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA 

a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“); 

b) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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2. VYMEZENÍ PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH 

POSKYTOVÁNÍ 

 

2.1.  OBORY VZDĚLÁNÍ 

Prospěchová stipendia se poskytují žákům školy, kteří se vzdělávají v oborech vzdělání 

skupiny M ukončovaných maturitní zkouškou, v oborech vzdělání skupiny L ukončovaných 

maturitní zkouškou a v oborech vzdělání skupiny H a E ukončovaných výučním listem. 

 

2.1.1 VÝŠE PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ 

Výše prospěchových stipendií pro obory vzdělání je uvedena v Příloze č. 1 – Tabulka č. 1 – 4.  

 

2.1.2 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIA 

a) Prospěchové stipendium ředitel školy přizná žákovi na pololetí, které následuje  

po hodnoceném období = předcházející pololetí (dále jen „hodnocené pololetí“), ve kterém 

splnil všechny podmínky pro jeho přiznání. 

 

b) Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi školy, který se vzdělával v oboru vzdělání 

uvedeném v Příloze č. 1 – Tabulka č. 1 - 4 alespoň po dobu posledního hodnoceného pololetí. 

 

c) Obory vzdělání skupiny M a L  

Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi, jehož průměrný prospěch není horší než 

hodnota 1,50, přičemž v žádném z  předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší 

než „chvalitebný“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“. Žákyně oboru 

Kosmetické služby musí v hodnocení odborného výcviku dosáhnout klasifikačního stupně  

1 - výborný nebo 2 - chvalitebný. Průměrný prospěch žáka se zjišťuje podle výsledků 

hodnocení za hodnocené pololetí. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno 

stupněm „prospěl s vyznamenáním“. 
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Obory vzdělání skupiny H  

Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi, jehož průměrný prospěch není horší než 

hodnota 1,80, přičemž v žádném z předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než 

„dobrý“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“. Žák musí v hodnocení 

odborného výcviku dosáhnout klasifikačního stupně 1 - výborný nebo 2 - chvalitebný. 

Průměrný prospěch žáka se zjišťuje podle výsledků hodnocení za hodnocené pololetí. 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm „prospěl s vyznamenáním“ 

nebo „prospěl“. 

 

 

Obory vzdělání skupiny E  

Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi, jehož průměrný prospěch není horší než 

hodnota 2,20, přičemž v žádném z předmětů nesmí být dosažený klasifikační stupeň horší než 

„dobrý“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“. Žák musí v hodnocení 

odborného výcviku dosáhnout klasifikačního stupně 1 - výborný nebo 2 - chvalitebný. 

Průměrný prospěch žáka se zjišťuje podle výsledků hodnocení za hodnocené pololetí. 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm „prospěl s vyznamenáním“ 

nebo „prospěl“. 

 

d) V případě, že je žák z jednoho nebo více povinných předmětů uvolněn nebo má předmět 

uznaný v souladu s ustanovením § 70 školského zákona, je průměrný prospěch počítán bez 

započítání těchto předmětů. 

e) V případě, že žák nedosáhne celkového hodnocení uvedeného v bodě 2.1.2 písm. c) pro 

jednotlivé obory vzdělání, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu 

dlouhodobé nemoci, či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. 

f) Žák nesmí mít v hodnoceném období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti 

žáka musí být v souladu s § 67 školského zákon a školního řádu školy. 

g) Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin (červenec, srpen) a ani po dobu 

přerušení studia. 
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h) Podmínky pro poskytování prospěchových stipendií uvedené v bodech c), d), f) musí být 

splněny současně. 

ch) Prospěchové stipendium se poskytuje i žákovi školy, který opakuje ročník, pokud splnil 

podmínky pro poskytnutí prospěchového stipendia. 

i) Prospěchové stipendium ředitel školy žákovi odebere v průběhu pololetí, ve kterém je 

vypláceno, v následujících případech:  

i.a)  žákovi je uděleno kázeňské opatření na úrovni důtky třídního učitele či ředitele školy,  

i.b)  žák bude v souladu s ustanovením § 31 školského zákona podmíněně vyloučen ze školy, 

přičemž v tomto případě stipendium nebude vypláceno až do doby uplynutí zkušební lhůty. 

 

3. VÝPLATA PROSPĚCHOVÝCH STIPENDIÍ 

3.1 Prospěchové stipendium je hrazeno z provozních prostředků školy. 

3.2 Prospěchová stipendia se jednotlivým žákům školy vyplácejí měsíčně v termínech  

do 15. dne měsíce. 

3.3 Prospěchová stipendia se vyplácejí bankovním převodem na bankovní účet uvedený 

v žádosti. Pro případ, že žák nemá bankovní účet nebo nesdělí řediteli školy údaje o tomto 

bankovním účtu, bude prospěchové stipendium vyplaceno žákovi školy v hotovosti 

v pokladně školy. 

3.4 Změnu způsobu výplaty stipendia či změnu údajů o bankovním účtu je žák povinen 

nahlásit písemně řediteli školy neprodleně, nejpozději do 15. dne měsíce, který přechází 

měsíci, ve kterém je stipendium vyplaceno. U nezletilého žáka je součástí písemného 

oznámení i podpis jeho zákonného zástupce. 

 

4. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 O všech záležitostech týkajících se prospěchového stipendia rozhoduje ředitel školy. 

4.2 Žák školy podává pro přiznání prospěchového stipendia písemnou žádost řediteli školy,  

a to do 10. února za 1. pololetí a do 10. září za 2. pololetí.  Žádost, která obsahuje třídním 
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učitelem ověřené studijní průměry a další skutečnosti, které rozhodují o přiznání stipendia, se 

předkládá na předepsaném formuláři, který je Přílohou č. 2 tohoto stipendijního řádu. 

4.3 Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se neposkytuje žákovi školy, který 

v následujícím pololetí přerušil vzdělávání. 

4.4 Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se poskytuje i žákovi, který je hodnocen 

v náhradním termínu ze zdravotních důvodů a splní podmínky pro poskytnutí prospěchového 

stipendia (výplata prospěchového stipendia je v tomto případě provedena do 14 dnů ode dne 

náhradního termínu hodnocení způsobem stanoveným v bodě 3.3). 

4.5 Pokud žák využije možnosti přezkoumání výsledků hodnocení, použijí se pro stanovení 

průměrného prospěchu žáka klasifikační stupně dosažené při přezkoumání výsledků 

hodnocení z povinných předmětů za hodnocené pololetí. Při splnění podmínek pro poskytnutí 

stipendia je výplata prospěchového stipendia v tomto případě provedena do 14 dnů ode dne 

přezkoumání výsledků hodnocení způsobem stanoveným v bodě 3.3. 

 

5. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

5.1 K vydání stipendijního řádu dala souhlas Rada Karlovarského kraje svým usnesením  

č. RK 529/05/14 ze dne 12. 5. 2014. 

5.2 Na prospěchové stipendium neexistuje právní nárok. 

5.3 Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014 a vydává se na dobu neurčitou. 

5.4 Stipendijní řád může být změněn nebo zrušen ke dni, kdy začíná pololetí období školního 

vyučování, které následuje po pololetí školního vyučování, ve kterém bylo o změně nebo 

zrušení stipendijního řádu rozhodnuto. 

 

 

V Sokolově dne 1. 9. 2014                                                    Mgr. Ilona Medunová 

ředitelka školy 

 


