
 

 1 

Stipendijní řád 

Úvodní ustanovení 

1. 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, 
vydává ředitel organizace Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, 

pro školní rok 2016/2017 stipendijní řád, podle něhož lze vyplácet stipendium žákům prvního a 

druhého ročníku oborů vzdělání: 

23-55-H/01 Klempíř   

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

33-56-H/01 Truhlář 

36-52-H/01 Instalatér 

36-64-H/01 Tesař 

36-67-H/01 Zedník 

39-69-H/01 Pokrývač 

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

2. Cílem stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání a motivovat je k dosahování 
kvalitních výsledků v rámci tohoto vzdělávání. 

 
3. Stipendijní řád určuje kritéria pro poskytování stipendií ve školním roce 2016/2017. 

Poskytování stipendia 

1. Výše stipendia: 2 000,- Kč/pololetí 

2. Výplata stipendia žákům prvního a druhého ročníku bude probíhat pololetně v souladu se 
stipendijním řádem (s výjimkou období hlavních prázdnin a po dobu přerušení vzdělávání) po 

ukončení a vyhodnocení pololetí daného školního roku pedagogickou radou. 

3. Stipendium bude žákovi přiznáno a vyplaceno, jestliže ve výše uvedeném vyhodnocení daného 
pololetí 

a) nevykazuje neomluvenou absenci, 

b) celková absence činí maximálně 10 % z celkového počtu vyučovacích hodin,  

c) nebyl z chování hodnocen horší známkou než velmi dobrý, 

d) nebyl podmíněně vyloučen, 

e) nebyl v odborném výcviku hodnocen horší známkou než dobrý, 

f) nebyl při celkovém hodnocení z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnocen stupněm neprospěl, nebo neklasifikován, 

g) v maturitním oboru nebyl ve všech předmětech teoretického vyučování hodnocen horší 
známkou než dobrý. 

4. Při dosažení celkového průměrného prospěchu do 2,00 v daném pololetí, bude stipendium 

jednorázově navýšeno o 500 Kč.  
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5. Žákům prvních ročníků, kteří splní podmínky přiznání stipendia za dvě uplynulá sledovaná období 
(první a druhé pololetí školního roku), bude poskytnuto účelové stipendium, a to příspěvek na 

úhradu požadovaného ručního nářadí dle jednotlivých oborů: 

 23-55-H/01 Klempíř 5 500 Kč 

 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 3 000 Kč 

 33-56-H/01 Truhlář 3 000 Kč 

 36-52-H/01 Instalatér 4 000 Kč 

 36-64-H/01 Tesař 4 000 Kč 

 36-67-H/01 Zedník 1 800 Kč 

 39-69-H/01 Pokrývač 3 000 Kč 

 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 3 000 Kč 

 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 5 000 Kč 

6. Stipendium a účelové stipendium bude škola vyplácet z rozpočtu školy. Za tímto účelem si škola 

vyhradí ze svého rozpočtu pro daný školní rok finanční prostředky v konkrétní výši.  V případě, že 
finanční prostředky vyhrazené školou za účelem vyplacení stipendia a účelového stipendia 

nebudou postačovat k vyplacení všech stipendií v plné výši všem žákům, kteří splní podmínky 
tohoto stipendijního řádu pro vyplacení stipendia, budou výše uvedené částky stipendia a 

účelového stipendia poměrně kráceny.  

7. Škola nevyhradí pro daný školní rok pro výplatu stipendia peněžní prostředky ve vyšší výši, než 
kolik inkasuje nebo má přislíbeno inkasovat od soukromých sponzorů na vzdělávací činnost. 

Závěrečná ustanovení 

Tento stipendijní řád byl projednán a schválen na zasedání školské rady dne 29. 06. 2016. Stipendijní 

řád byl projednán Radou Moravskoslezského kraje, která souhlasila usnesením č. 106/8164 ze dne  

9. 8. 2016 s jeho vydáním. 

Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2016 

 

 

V Opavě dne 22. 08. 2016 ………………………………………….. 

 Mgr. Miroslav Weisz 

 ředitel 


