
Stipendijní řád 

Střední škola, Odry, příspěvková organizace 

 

I. 

 

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 ředitelka 

střední školy organizace Střední škola, Odry, příspěvková organizace, zřízené Moravskoslezským krajem, 
pro školní rok 2020/2021 stipendijní řád, podle něhož lze vyplácet prospěchové stipendium žákům 

vybraných oborů vzdělání (dále také „podporovaný obor vzdělání“): 

 
a) 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel; 

 
b) 65-51-H/01 Kuchař - číšník. 

 

Příjemce stipendia může být žák, jenž se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v organizaci Střední 

škola, Odry, příspěvková organizace, a splňuje níže uvedené podmínky stipendia. 

 

II. 
 

Stipendium bude mít 1 složku: 
 

Prospěchová – slouží k dosažení lepších studijních výsledků a snaze zapojit všechny žáky do procesu 
vzdělávání. 

 

III. 

 
Podmínky prospěchového stipendia 

 

Žák získá právo na poskytnutí prospěchového stipendia vždy za pololetí daného školního roku, pokud 
jsou splněny následující podmínky: 

 
a) Žák musí být žákem výše zmíněné střední školy a podporovaného oboru. 

 

b) Chování žáka bylo na vysvědčení hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré. 
 

c) Maximální výše omluvené absence za pololetí je do 20 %. 
 

 

Výše prospěchového stipendia může být vyplácena ve třech úrovních a závisí na hodnocení žáka 
za pololetí školního roku:  

 
a) 1 000,- Kč za pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl a současně je v odborném výcviku 

hodnocen nejhůře stupněm 3 – dobrý. 
 

b) 2 000,- Kč za pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení 

maximálně 2,4 a v odborném výcviku je hodnocen nejhůře stupněm 2 – chvalitebný. 
 

c) 3 000,- Kč za pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním  
a současně je v odborném výcviku hodnocen stupněm 1 – výborný. 

  



IV. 

 

Termíny vyplácení stipendií 
 

Prospěchová složka stipendia bude vyplácena vždy v měsíci po uzavření konkrétního pololetí (absence, 
klasifikace). 

 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
 

Finanční prostředky určené na vyplácení stipendií jsou střední škole poskytovány z rozpočtu města 
Vítkova a žákům je bude předávat zástupce školy. 

 

Poskytování stipendií bylo projednáno a schváleno na zasedání školské rady dne 11. 3. 2020. 
 

Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. 
 

Tento stipendijní řád byl schválen usnesením Zastupitelstva města Vítkova č. 564/9 ze dne 11. 12. 2019. 

 
Stipendijní řád byl projednán Radou Moravskoslezského kraje, která souhlasila usnesením 

č. …………………….. ze dne ……………………..s jeho vydáním. 
 

 
 

V Odrách dne 20. 5. 2020       ……………………………… 

ředitelka školy 
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