
Stipendijní řád 
 
Podmínky pro získání prospěchového stipendia 
 

• celkový průměr známek žáka za sledované pololetí je maximálně 1,50 (nezahrnuje 
známku z chování) 

• podmínkou pro získání stipendia není získání vyznamenání, ale pouze průměr známek 
• žák je v daném pololetí hodnocen ze všech předmětů 
• v případě neklasifikace žáka ze zdravotních důvodů (tzn. dlouhodobá a souvislá 

neschopnost školní docházky) v daném pololetí bude prospěchové stipendium 
vyplaceno na konci následujícího pololetí zpětně, při splnění ostatních podmínek 

• žák není v daném pololetí klasifikován sníženou známkou z chování 
• žák nemá v daném pololetí neomluvenou absenci 
• v případě udělení důtky třídního učitele nebo ředitelky školy bude prospěchové 

stipendium kráceno na polovinu 
• v případě uložení podmíněného vyloučení žáka ze školy mu nebude stipendium do 

konce doby trvání podmínky vyplaceno 
• stipendium je vypláceno za předchozí pololetí zpětně 
 

Podmínky pro výplatu již přiznaného prospěchového stipendia 
 
• prospěchové stipendium se přiznává žákovi na návrh třídního učitele a doporučení 

vedení školy (ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, výchovný poradce), jeho 
přiznání bude projednáno na klasifikačních poradách za 1. a 2. pololetí daného 
školního roku a schváleno výborem SRP SOŠ, o. s. 

• prospěchové stipendium bude vyplaceno bezhotovostním převodem na účet  
zákonného zástupce (u nezletilých žáků) nebo na účet zletilého žáka, za 1. pololetí do 
konce měsíce února, za 2. pololetí do konce měsíce července daného školního roku 

• zákonný zástupce bude o přiznání prospěchového stipendia informován zprávou 
v omluvném listu 

• zákonný zástupce nebo žák, který na příslušný školní rok neuhradí plnou výši 
schváleného příspěvku SRP SOŠ, o. s., ztrácí nárok na získání prospěchového 
stipendia v daném školním roce 

• SRP SOŠ, o. s., si vyhrazuje právo měnit podmínky pro získání stipendijních 
příspěvků a také právo stipendijní program bez náhrady zrušit 

• na stipendijní příspěvek příjemcům nevzniká právní nárok 
 
Výše prospěchového stipendia na školní rok 2013/2014, které je možné žákovi vyplatit, 
činí 1.000,- Kč na každé pololetí. 
 



Podmínky pro získání účelového stipendia 
 

• účelové stipendium bude jednorázově vyplaceno za vynikající tvůrčí činnost, za účast 
a výborné umístění ve státních a krajských kolech soutěží, předmětových olympiád, za 
úspěšné složení státní zkoušky (např. jazykové, ze psaní na klávesnici apod.) 

• účelové stipendium se přiznává žákovi na návrh třídního učitele nebo vyučujícího  
a na doporučení vedení školy a je schváleno výborem SRP SOŠ, o. s. 

• výše účelového stipendia bude individuálně projednána a určena výborem  
SRP SOŠ, o. s. 

• podmínky pro výplatu již přiznaného účelového stipendia jsou stejné jako  
u prospěchového stipendia 

• účelové stipendium nemusí být v daném školním roce vyplaceno 
• účelové stipendium bude vyplaceno do měsíce po jeho schválení bezhotovostním 

převodem 
• SRP SOŠ, o. s., si vyhrazuje právo měnit podmínky pro získání stipendijních 

příspěvků a také právo stipendijní program bez náhrady zrušit 
• na stipendijní příspěvek příjemcům nevzniká právní nárok 
 

 
Podmínky pro získání sociálního stipendia 
 

• sociální stipendium je vyplaceno žákovi, který je dlouhodobě a prokazatelně 
v hmotné nouzi 

• sociální stipendium je účelově vázáno a týká se výhradně oblasti školního 
vzdělávání a akcí školy pořádaných  nebo organizovaných SOŠ Benešov 

• je určeno na nákup školních pomůcek, uhrazení pobytových, případně cestovních 
nákladů (např. při školních výletech, exkurzích, zahraničních stážích, zapůjčení 
lyžařského vybavení apod.) 

• o přiznání sociálního stipendia žádá písemně zákonný zástupce nebo zletilý žák 
vedení školy 

• v žádosti musí být uveden konkrétní účel, na který bude sociální stipendium 
použito  

• písemnou žádost schvaluje vedení školy a konkrétní výši sociálního stipendia 
stanovuje a schvaluje výbor SRP SOŠ, o. s. 

• sociální stipendium nemusí být v daném školním roce vyplaceno 
• SRP SOŠ, o. s., si vyhrazuje právo měnit podmínky pro získání stipendijních 

příspěvků a také právo stipendijní program bez náhrady zrušit 
• na stipendijní příspěvek příjemcům nevzniká právní nárok 
 

 
 
 


