Integrovaná střední škola Moravská Třebová
Brněnská 1405, Moravská Třebová, PSČ 571 01

Stipendijní řád
Integrované střední školy Moravská Třebová

Moravská Třebová, srpen 2016

1. Preambule
Stipendijní řád vydávám na základě usnesení Rady Pardubického kraje č. R/963/10 ze dne
4. 3. 2010 a v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský
zákon).
Cílem zavedení stipendijního řádu je zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání,
po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce, a motivace žáků k zodpovědnějšímu
přístupu ke studiu, k pravidelné docházce do školy a k dobrému chování.

2. Podporované obory ve školním roce 2016 - 2017

1. Zedník

36-67-H/01

3. Kritéria a podmínky 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 s vyznamenáním nebo prospěl
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

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl s vyznamenáním
nebo prospěl. Když žák nedosáhne 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 jsou:
-

žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu
1 – výborný nebo 2 – chvalitebný.

-

hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a žáku nebylo v hodnoceném
(pololetí) uloženo jiné kázeňské opatření, vyjma napomenutí a důtky třídního
učitele nebo učitele odborného výcviku.

-

žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání
nepřítomnosti žáka musí být v souladu s § 67 školského zákona.

-

žák musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy
pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí.

Výše vyplaceného stipendia v daném pololetí je tedy závislá na dosažených studijních
výsledcích v předchozím pololetí a je odstupňována podle hodnocení stupněm
prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku.

Název a kód oboru

Měsíční výše
stipendia v Kč
1. ročník

Měsíční výše
stipendia v Kč
2. ročník

Měsíční výše
stipendia v Kč
3. ročník

Zedník 36-67-H/01

Stupeň prospěchu

Stupeň prospěchu

Stupeň prospěchu

1
400

2
300

1
500

2
300

1
600

2
400

Stipendia budou žákům vyplácena na školách měsíčně, kromě období hlavních prázdnin a
doby přerušení studia.

4. Další ujednání
Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem vydání.

Moravská Třebová dne 28. 8. 2016

Ing. Miloš Mička
ředitel školy

