Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
750 02 Přerov, Osmek 47

STIPENDIJNÍ ŘÁD
pro studijní obory vzdělávání
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tento stipendijní řád je vydán ředitelem Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47
Mgr. Radovanem Rašťákem na základě ustanovení § 30 odst. 4 zák. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský
zákon), v platném znění.
Čl. 2 Cíl a účel
Cílem zpracování a uplatnění stipendijního řádu je:
 zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních
oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce;
 podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech
vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce;
 motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání;
 podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v řádné
denní formě vzdělávání v oboru vzdělávání 41-45-M/01 Mechanizace
a služby

Čl. 3 Podmínky pro obdržení stipendia
1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání
uvedených v čl. 2 tohoto stipendijního řádu a v daném školním roce nedosáhl
věku 21let.
2. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku neomluvenou absenci,
výchovné opatření typu důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné
vyloučení ze školy či sníženou známku z chování.
3. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než
1,70 včetně.
4. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku hodnocen z odborných
předmětů horší známkou než dobrý.
5. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu
neklasifikován.
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6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše
uvedených podmínek na stipendium nárok.
7. Finanční příspěvek není vyplácen po dobu přerušení studia.
8. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.

Čl. 4 Výše stipendia
1. ročník: 1500,-- Kč za každé pololetí/žáka
2. ročník: 2000,-- Kč za každé pololetí/žáka
3. ročník: 2500,-- Kč za každé pololetí/žáka
4. ročník: 3000,-- Kč pouze za 1. pololetí/žáka

Čl. 5 Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Žákům vybraného oboru je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy
finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje, který
bude vyplácen 2x ročně za předcházející pololetí.
2. Vyplacení každé části příspěvku bude potvrzeno žákem na podpisovém listu.
Podpisový list obsahuje: jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, číslo
občanského průkazu, částku vyplaceného příspěvku, podpis a datum převzetí.

V Přerově 8. 9. 2020

Mgr. Radovan Rašťák
ředitel školy
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