
 
Střední škola a vyšší odborná škola  

umělecká a řemeslná 

Nový Zlíchov 1, 150 00  Praha 5  
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zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005640, zapsaná v RARIS IČ 14891263 

 

 

 

STIPENDIJNÍ ŘÁD 
 
 

 

Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné na 

základě ustanovení § 30, odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, po udělení 

souhlasu zřizovatelem. 

 

 

Hlavní cíl: 

 

Hlavním cílem stipendijního řádu školy je finančně motivovat žáky a studenty v řádné denní formě 

vzdělávání, bez ohledu na zvolený obor studia, k dosahování nadprůměrných výsledků vzdělávání 

v průběhu jejich vzdělávání ve střední a vyšší odborné škole. Do stipendijního řádu jsou zapracována i 

pravidla stipendia vyhlášeného hlavním městem Prahou. 

 

Stipendijní řád má podporovat: 

 

1. Žáky a studenty talentované, nadané a pilné, tj. žáky a studenty, kteří dlouhodobě dosahují celkově 

výtečných nebo velmi dobrých vzdělávacích výsledků, hodnocených pololetní, celoroční nebo 

závěrečnou klasifikací (maturitní nebo závěrečnou zkouškou, absolutoriem). 

2. Dosahování nadprůměrných vzdělávacích výsledků, klíčových kompetencí a dovedností vzhledem 

k žákově budoucí zaměstnatelnosti. 

3. Individuální přístup žáků a studentů ke vzdělávání, spočívající zejména ve výuce nad rámec 

učebních osnov a specifiky předmětů, např. účastí na dalších odborných kurzech, přednáškách, 

zájmové činnosti, motivaci k výuce v nepovinných předmětech, umožnit případné krátkodobé 

zahraniční stáže. 

4. Účast žáků v oborových odborných soutěžích a motivovat je k úspěšné reprezentaci školy. 

5. Finanční zabezpečení žáků a studentů. 

6. Rozvoj spolupráce vedení školy s fyzickými a právnickými osobami, na jejichž pracovištích žáci a 

studenti vykonávají odborný výcvik (příprava na povolání) a dalšími orgány školy, např. Školskou 

radou, Radou rodičů, apod. 

 

Potřebné finanční zdroje k naplnění výdajů vycházejí z těchto principů: 

a) nemohou být použity finanční prostředky ze státního rozpočtu (s výjimkou stipendia poskytovaného 

hlavním městem Prahou) 

b) finanční prostředky jsou vícezdrojové 

  



I. Společné podmínky pro dosažení stipendia (odměny) dle čl. II. a III. 

 

Stipendium (odměna) se vyplácí na konci každého pololetí/období školního roku podle článku II.a) a 

II.c) stipendijního řádu a na konci školního roku podle článků II.b), II.d) a III. stipendijního řádu, pokud 

žák/student v uvedeném období splní podmínky pro jeho dosažení: 

 

V oborech SŠ a SOU musí každý žák splnit následující podmínky: 

- z odborného výcviku (praktických cvičení) je v daném pololetí hodnocen výborně nebo chvalitebně 

- je klasifikován ze všech předmětů s výjimkou lékařem doporučeného uvolnění; v žádném předmětu 

není hodnocen dostatečně nebo nedostatečně 

- z chování je hodnocen velmi dobře 

- nebylo mu v průběhu hodnoceného období uděleno kázeňské opatření 

- nemá v hodnoceném období žádnou neomluvenou absenci 

- omluvená absence v žádném předmětu nepřesahuje 30 % 

- vzdělává se dle řádného vzdělávacího plánu v denní formě vzdělávání (stipendium se nevztahuje ne 

studenty, kteří se vzdělávají podle individuálního studijního plánu, nebo na studenty v jiných 

formách vzdělávání) 

 

V oborech VOŠ musí každý student splnit následující podmínky: 

- v žádném předmětu není v daném období hodnocen dobře či nevyhověl 

- splní podmínky klasifikace ve všech předmětech v řádném termínu 

- omluvená absence v žádném předmětu nepřesahuje 20 % 

- nemá v hodnoceném období žádnou neomluvenou absenci a žádné kázeňské opatření 

- vzdělává se dle řádného vzdělávacího plánu v denní formě vzdělávání 

- uhradil školné za dané období v řádném termínu 

 

 

II. a) Motivační systém dle celkového prospěchu žáka SOŠ a SOU 

 

Základem je průběžná úspěšnost žáka ve vzdělávání vyjádřená klasifikací na konci každého příslušného 

pololetí:           

 

dosažený průměrný prospěch:   částka   

1,00      3.000 Kč 

1,01 - 1,30     2.500 Kč 

1,31 - 1,50     2.000 Kč 

1,51 - 1,70     1.000 Kč 

 

Žák oboru s maturitní zkouškou obdrží stanovenou částku, je-li ve všech předmětech hodnocen výborně 

nebo chvalitebně.  

Žák oboru s výučním listem obdrží stanovenou částku, je-li ve všech předmětech hodnocen výborně 

nebo chvalitebně; pokud je hodnocen z některých předmětů dobře, krátí se odměna na 50 %. 

 

 

II. b) Motivační systém dle prospěchu žáka SOŠ a SOU při ukončení vzdělávání 

 

Hodnotí se úspěšnost žáka při závěrečné nebo maturitní zkoušce: 

 

dosažený výsledek:    částka   

maturitní zkouška s vyznamenáním  1.500 Kč 

závěrečná zkouška s vyznamenáním  1.000 Kč 

 

Žák obdrží stanovenou částku, je-li praktická maturitní či závěrečná zkouška hodnocena výborně. 

 



II. c) Motivační systém dle celkového prospěchu studenta VOŠ 

 

Základem je průběžná úspěšnost studenta ve vzdělávání vyjádřená klasifikací na konci každého 

příslušného období:           

 

dosažený průměrný prospěch:   částka   

1,00      2.500 Kč 

1,01 - 1,30     2.000 Kč 

 

Student obdrží stanovenou částku, je-li ve všech předmětech hodnocen výborně nebo velmi dobře. 

 

 

II. d) Motivační systém dle prospěchu studenta VOŠ při ukončení vzdělávání 

 

Hodnotí se úspěšnost studenta při absolutoriu: 

 

dosažený výsledek:    částka   

absolutorium s vyznamenáním   2.000 Kč 

 

Student obdrží stanovenou částku, je-li absolventská práce a její obhajoba hodnocena výborně.   

 

 

III. Motivační systém dle výsledků žáka SOŠ a SOU v preferovaném předmětu nebo v soutěžích 

 

Cílem je ohodnotit mimořádné schopnosti a dovednosti žáka v odborném výcviku nebo jiném předmětu 

nebo v činnosti, preferované školou ve vazbě na budoucí zaměstnatelnost žáka, podporu jeho mobility 

a jeho dalšího vzdělávání v profesi, účast a vynikající umístění v odborné soutěži mimo rámec školy: 

 

Preferovaný předmět - akce:  požadovaný výsledek:   částka   

 

a) odborný výcvik   výborný prospěch   1.000 Kč 

     v obou pololetích šk. roku 

 

b) účast v odborné soutěži*   1. místo    2.000 Kč 

 mimo rámec školy  2. místo    1.500 Kč 

     3. místo    1.000 Kč 

 

* soutěž se musí týkat odborných dovedností žáka souvisejících s oborem jeho vzdělávání; odměna za 

účast v soutěži je vyplácena po oficiálním zveřejnění výsledků soutěže, podkladem pro udělení stipendia 

je výsledková listina 

 

Další preferovaný předmět či akci může ředitelka školy stanovit pro každý školní rok i každý obor 

vzdělání odlišně, vždy však k 1. 9. na celý školní rok dopředu. 

  



IV. Prospěchové stipendium podle Vzorového stipendijního řádu schváleného Radou HMP 

usnesením č. 1430 ze dne 17. 6. 2014  

 

p r o  ž á k y  v y b r a n ý c h  o b o r ů  S O Š  a  S O U  

 

1) Stipendium je součástí programu na podporu odborného školství v hlavním městě Praze. 

 

2) Tento vzorový stipendijní řád vychází ze závazných Pravidel pro poskytování motivačního a 

prospěchového stipendia pro žáky vybraných oborů středního odborného vzdělání ve školách 

zřizovaných Hlavním městem Prahou (dále jen „pravidel“). K těmto oborům patří obory Truhlář, 

Čalouník, Umělecký kovář a zámečník. 
 

3) Poskytovatelem stipendia je hlavní město Praha, které stipendium poskytuje prostřednictvím škol 

jednotlivým žákům. 

 

4) Stipendium je nenároková platba a poskytovatel může v souladu s pravidly změnit podmínky jeho 

vyplácení nebo vyplácení stipendia pozastavit. 

 

5) Stipendium je výplata peněžních prostředků žákům jako jejich příjem, přičemž je podle zákona 

osvobozeno od všech daní. 

 

6) Základní výše stipendia je stanovena na 800 Kč měsíčně ve všech ročnících a všech vybraných 

oborech. 

 

7) Bonus za vyznamenání v celkovém hodnocení je stanoven na 2 000 Kč v každém pololetí pro všechny 

ročníky a vybrané obory. 

 

8) Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání (bez zkráceného studia) ve vybraném oboru středního 

odborného vzdělání, s denní docházkou do vzdělávání. 

 

9) Pro přiznání stipendia v prvním ročníku musí žák po začátku studia absolvovat minimálně tři 

kalendářní měsíce souvislé školní docházky. V případě, že v tomto období žák zanechá vzdělávání, 

přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje 

školu, nemá nárok na přiznání stipendia. 

 

10) V případě, že žák přestoupí z jiné školy nebo z jiného oboru vzdělání do oboru vzdělání 

podporovaného stipendiem, má po splnění všech podmínek daných stipendijním řádem nárok na 

stipendium. Stane se tak prvním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém přestoupil. 

 

11) V případě dlouhodobé absence žáka, například z důvodu nemoci nebo jiných příčin, a činí-li tato 

absence více jak 50 % docházky z daného období, nárok na vyplacení stipendia v tomto období zaniká. 

 

12) V případě, že žák opakuje ročník, nemá nárok na stipendium. 

 

13) V případě, že žák zanechá vzdělávání, přeruší vzdělávání, je zahájeno řízení o vyloučení, nebo z 

jiného důvodu dlouhodobě nenavštěvuje školu, nárok na stipendium mu zaniká počátkem následujícího 

měsíce po měsíci, ve kterém studium přerušil. 

 

14) Pro trvání nároku na stipendium nesmí mít žák žádnou neomluvenou absenci a žádné kázeňské 

opatření uložené ředitelem školy nebo třídním učitelem. 

 

15) Pokud žák bude mít v pololetí nebo na konci roku sníženou známku z chování, nárok na stipendium 

zaniká. 

 



16) Žák má nárok na stipendium tehdy, kdy není hodnocen celkovou známkou z odborných předmětů 

vybraných oborů vzdělání horší než chvalitebný. 

 

a) Hodnocení se týká odborných předmětů a odborného výcviku. 

 

b) Předměty, podle kterých se bude stanovovat nárok na stipendium ve vybraných oborech 

vzdělání, určuje ředitel školy. Musí se však minimálně týkat odborného výcviku a alespoň 

jednoho odborného předmětu, který je nosný pro daný obor vzdělání. Pro stanovení nároku na 

stipendium jsou stanoveny tyto předměty: 

 

obor Truhlář:   Technologie, Materiály, Odborné kreslení, CAD, Stavební truhlářství,  

Odborný výcvik. 

 

Obor Čalouník:  Technologie, Materiály, Odborné kreslení, Výrobní zařízení,  

Odborný výcvik 

 

Obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř:  Technologie, Materiály, Odborné kreslení, CAD,  

Návrhové kreslení, Odborný výcvik. 

 

c) Celkové vyhodnocení bude prováděno v pololetí a na konci školního roku. 

 

17) Žák, který bude mít na vysvědčení celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ a současně splňuje 

podmínky dané stipendijním řádem, obdrží jednorázovou odměnu ve stanovené výši. 

 

18) Žák má nárok na výplatu stipendia, pokud je i v době výplatního termínu žákem školy. Toto 

ustanovení neplatí pro úspěšného absolventa, který v řádném termínu školu dokončil a má nárok na 

stipendium a jeho výplatu v předepsaných termínech. 

 

19) Stipendium není vypláceno po dobu hlavních školních prázdnin. 

 

20) O přiznání nároku na stipendium rozhoduje ředitel školy dle schválených pravidel. V případech 

nesouhlasu žáka s rozhodnutím ředitele školy rozhoduje odbor SMS MHMP. 

  

 

Tento stipendijní řád nabývá platnosti a účinnosti od 1. září 2022.  

 

K 31. 8. 2022 se ruší stipendijní řád platný od 1. 1. 2019. 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2022 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 

ředitelka školy 


