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Pravidla poskytování stipendií pro žáky podporovaných oborů vzdělání 

ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem 

(dále jen „Pravidla“) 

 

Rada Středočeského kraje schválila svým usnesením č. 052-36/2009/RK ze dne 19.10.2009 Záměr 

strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji a usnesením č. 039-11/2010/RK ze dne 

22.03.2010 Aktualizaci Záměru strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji.  

 

I. Úvod 

Počínaje školním rokem 2010/2011 je ţákům vybraných oborů vzdělání poskytována v průběhu jejich 

profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje. Cílem programu je podporovat 

aktivity vedoucí ke zvýšení počtu ţáků v oborech vzdělání perspektivních na trhu práce. 

 

II. Finanční podpora (stipendium) žákům vybraných oborů vzdělání 

1) 1. ročník:   300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v kaţdém pololetí 1 000,- Kč 

2) 2. ročník:   400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v kaţdém pololetí 2 000,- Kč 

3) 3. a 4. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v kaţdém pololetí 3 000,- Kč 

 

III. Podmínky pro obdržení příspěvku 

1) Ţák se vzdělává v příslušném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání nebo podle individuálního 

vzdělávacího plánu (§ 18 zákona č. 561/2004 Sb.). 

2) Ţák má řádně omluvenou neúčast ve vyučování. (Neúčast ţáka ve vyučování se omlouvá v souladu s 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

3) Podmínkou pro vyplacení stipendia je hodnocení chování ţáka stupněm „velmi dobré“ a neuloţení 

kázeňského opatření (kromě napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku). 

V případě, ţe je s ţákem vedeno správní řízení ve věci výchovného opatření „podmíněné vyloučení“ 

nebo „vyloučení ţáka ze školy“, výplata stipendií se neprovádí počínaje zahájením správního řízení. 

V případě podmíněného vyloučení ţáka ze školy se stipendium nevyplácí po dobu trvání zkušební 

lhůty.  

4) Jestliţe v rámci odvolacího řízení odvolací správní orgán dojde k závěru, ţe napadené rozhodnutí je v 

rozporu s právními předpisy nebo ţe je nesprávné (napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení 

zastaví; napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání, anebo napadené 

rozhodnutí nebo jeho část změní), nárok na výplatu stipendia trvá a škola ţákovi, v souladu 

s Pravidly, zpětně vyplatí v nejbliţším výplatním termínu příslušnou částku. To neplatí, pokud 

napadené rozhodnutí trpí vadami formálního charakteru a obsah (ţákovo provinění) není 

zpochybněno.  

5) Pokud je ţák na vysvědčení hodnocen stupněm „prospěl s vyznamenáním“ a současně splňuje 

podmínky pro přidělení měsíčního stipendia, náleţí mu jednorázová odměna ve stanovené výši.  

6) V případě, ţe škola přijme ţáka v průběhu školního roku, náleţí ţákovi při dodrţení stanovených 

podmínek příspěvek, a to počínaje měsícem následujícím po dni přijetí. 
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7) Přestupem ţáka na jiný podporovaný obor vzdělání během školního roku, v rámci jedné školy, nejsou 

ţákovy důvody pro poskytování nebo neposkytování příspěvku dotčeny; uplatňují se beze změn 

v novém oboru vzdělání.  

8) V případě, ţe ţák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem následujícím 

po měsíci, v němţ studium přerušil. Po dobu přerušení studia a v případě opakování ročníku 

z prospěchových důvodů, ţák nemá nárok na vyplacení příspěvku. 

9) Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin. 

10) Přehled důvodů pro neposkytnutí stipendia: 

Důvod Doba nevyplácení 

Neomluvená absence 1 měsíc  

Výchovná 

opatření 

Napomenutí třídního učitele  (nemá vliv na výplatu stipendia) 

Napomenutí učitele odborného výcviku (nemá vliv na výplatu stipendia) 

Důtka třídního učitele (nemá vliv na výplatu stipendia) 

Důtka učitele odborného výcviku (nemá vliv na výplatu stipendia) 

Důtka ředitele školy 2 měsíce 

Podmíněné vyloučení 
Od zahájení správního řízení po dobu 

zkušební lhůty 

Vyloučení ze školy Od zahájení správního řízení  

Snížená známka z chování Celé 2. pololetí příslušného školního roku 

 

IV. Způsob výběru podporovaných oborů vzdělání 

1) Odbor školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje můţe pro další školní rok navrhnout 

aktualizaci podporovaných oborů vzdělání. Návrh projedná poradní orgán kraje Výbor pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost, a v případě jeho přijetí je následně předloţen ke schválení Radě 

Středočeského kraje. Seznam podporovaných oborů vzdělání je jednou z příloh tohoto dokumentu. 

2) Finanční podpora je určena ţákům škol zřizovaných Středočeským krajem. Za realizaci programu 

ve školách odpovídají ředitelé škol. 

 

V. Informace o Stipendijním programu pro žáky vybraných oborů 

1) Školy zapojené do systému „Stipendijní program pro ţáky vybraných oborů“, budou ve svých 

propagačních materiálech uvádět, ţe program je financován z rozpočtu Středočeského kraje.  

 

VI. Poskytnutí finančních prostředků a vyúčtování 

1) Finanční prostředky budou školám poskytnuty jako navýšení příspěvku od zřizovatele (ÚZ 004 - 

stipendia). 

2) Podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je „Ţádost o poskytnutí finančních prostředků pro 

výplatu stipendií“ (viz příloha č. 2) obsahující data shodná s daty uvedenými ve statistickém 

(zahajovacím) výkazu („M8“). V ţádosti bude uveden počet ţáků v jednotlivých oborech vzdělání a 

v jednotlivých ročnících dle statistického výkazu.  

3) Škola zašle ţádost o poskytnutí finančních prostředků pro výplatu stipendií Odboru školství, mládeţe 

a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje elektronickou formou nejpozději do 5. pracovního dne 

měsíce října. 
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4) Finanční prostředky na výplatu stipendií budou škole poskytnuty po schválení Radou Středočeského 

kraje ve dvou etapách: 

a) na období září aţ prosinec 

b) na období leden aţ červen. 

5) Finanční částka pro výplatu prospěchových stipendií bude stanovena zálohově jako poměrná částka z 

celkového stipendijního rozpočtu školy. Rozdíly mezi takto stanoveným rozpočtem a skutečností 

budou mezi školou a poskytovatelem vypořádány dle určených pravidel (informační avízo a příloha č. 

2 a 3). 

6) Nevyuţité prostředky za období září - prosinec škola vrátí na účet poskytovatele v rámci finančního 

vypořádání do 31. 12. příslušného roku v souladu s pokyny Odboru školství, mládeţe a sportu 

Krajského úřadu Středočeského kraje. 

7) Nevyuţité prostředky za období leden - červen škola nevrací. Ty budou pouţity na výplatu stipendií 

v následujícím školním roce (září - prosinec). Příslušná úprava rozpočtu související s poskytnutím 

finančních prostředků na výplatu stipendií pro období září aţ prosinec bude provedena na základě 

rozdílu mezi nárokovou a nevyčerpanou částkou z minulého období. Pro tento účel škola provede za 

uvedené období pouze vyúčtování (příloha č. 3), které zašle elektronicky do 30. června příslušného 

roku na adresu určenou zpracovatelem. 

8) V případě, ţe stipendijní program v následujícím školním roce nebude realizován, škola nevyuţité 

prostředky vrátí na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání do 30. června příslušného roku. 

9) Případné chybějící finanční prostředky budou škole poskytnuty v následujícím platebním období na 

základě vyúčtování předchozího období. 

 

VII. Způsob vyplácení příspěvku žákům školou 

1. Vyplácení finanční podpory bude prováděno do 15. dne následujícího měsíce za předcházející měsíc. 

V souvislosti s účetní uzávěrkou bude v prosinci vyplácena částka za listopad a prosinec, v červnu 

bude vyplácena částka za květen a červen.  

2. Pokud bude ţákovi v prosinci vyplaceno stipendium a ten se po termínu výplaty proviní proti daným 

pravidlům, zohlední se tato skutečnost v následujícím období (leden aţ červen). Obdobná situace 

vzniklá po 15. červnu se dále nezohledňuje. 

 

Nárok za měsíc 
 

Výplata 

září → do 15. října 

říjen → do 15. listopadu 

listopad 
→ do 15. prosince 

prosinec 

   
leden → do 15. února 

únor → do 15. března 

březen → do 15. dubna 

duben → do 15. května 

květen 
→ do 15. června 

červen 
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3. Vyplacení stipendia bude potvrzeno ţákem na podpisovém listu. Podpisový list obsahuje: jméno, 

příjmení, ročník, obor vzdělání, datum narození, částku vyplaceného příspěvku, podpis a datum 

převzetí. 

 

VIII. Přechodná ustanovení 

1) V případě, ţe v rámci aktualizování stipendijního programu bude ze skupiny podporovaných oborů 

vzdělání některý vyřazen, zaniká tím nárok na stipendium pro ţáky počínaje 1. ročníkem školního 

roku, od kterého je aktualizace platná. Nárok na stipendium pro ţáky vyšších ročníků tím není dotčen 

- trvá dále po celou dobu studia. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1) Na poskytnutí stipendijního příspěvku příjemcům nevzniká právní nárok.  

2) Situace v Pravidlech neuvedené a v případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy. 

Uvedené oprávnění se nevztahuje na úpravu hodnoty stipendia. V souladu s článkem II 

je finanční hodnota vypláceného stipendia 300, 400, 500, resp. 1000, 2000, 3000 Kč, 

3) Středočeský kraj si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělání, podmínky pro získání 

stipendijních příspěvků, výši stipendijních příspěvků, jakoţ i právo stipendijní program zrušit. 

4) Nedílnou součástí Pravidel je příloha č. 1 (Seznam oborů), příloha č. 2 (Ţádost) a příloha č. 3 

(Vyúčtování). 

5) Pravidla se vydávají na dobu neurčitou. 

 

V Praze dne 31. 8. 2016  

 

 

Mgr. Lenka Šmídová v. r. 

vedoucí Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje 

 

 

PaedDr. Milan Němec, MBA v. r. 

statutární zástupce hejtmana a náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeţe a sportu 
 


