
 

 

 

    Střední odborné učiliště, Ohradní 57, 145 01 Praha 4 
 
 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 

Stipendijní řád 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento stipendijní řád je vydán ředitelem Středního odborného učiliště, Praha 4, Ohradní 57, 
na základě ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po udělení 
souhlasu zřizovatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hlavní cíl: 
 
Hlavním cílem zpracování stipendijního řádu školy je finančně motivovat žáky v 
řádné denní formě vzdělávání, oborů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, k dosahování nadprůměrných výsledků 
vzdělávání v průběhu jejich vzdělávání ve střední škole. Stipendijní řád neplatí pro žáky 
oboru 23-51-H/01 Truhlář, 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud a 33-56-H/01 Truhlář, pro 
které platí prospěchové stipendium pro žáky vybraných oborů středního odborného 
vzdělávání ve školách zřizovaných Hlavním městem Prahou a dále pro žáky nástavbového 
studia a žáky, kteří již mají ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem 
z jiného oboru a kteří budou žádat ředitele školy o uvolnění z klasifikace z absolvovaných 
předmětů. 
 
 
 
Stipendijní řád má podporovat: 
 
1. Žáky talentované, nadané a pilné, tj. žáky, kteří dlouhodobě dosahují celkově výtečných 

nebo velmi dobrých vzdělávacích výsledků, hodnocených pololetní, celoroční nebo 
závěrečnou klasifikací (maturitní nebo závěrečnou zkouškou). 

2. Dosahování nadprůměrných vzdělávacích výsledků, klíčových kompetencí a dovedností 
vzhledem k žákově budoucí zaměstnatelnosti. 

3. Individuální přístup žáků 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. 
 
Potřebné finanční zdroje k naplnění výdajů vycházejí z těchto principů: 
 
a) nemohou být použity finanční prostředky ze státního rozpočtu 
b) finanční prostředky jsou vícezdrojové 
 
 

I. 
Motivační systém dle celkového prospěchu žáka 

 
Základem je průběžná úspěšnost žáka ve vzdělávání vyjádřená klasifikací na konci každého 
příslušného pololetí a závěrečné nebo maturitní zkoušce:                                       

 
Dosažený prospěch 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Prospěl do průměru 1,5 a z OV známka 1 2000,- 2500,- 3000,- 3000,- 
Prospěl do průměru 2,0 a z OV známka 1 1750,- 2000,- 2500,- 2500,- 
Prospěl do průměru 2,0 a z OV známka 2 1500,- 1500,- 2000,- 2000,- 
Závěrečná zkouška s vyznamenáním   1500,-  
Maturitní zkouška s vyznamenáním    2 500,- 

 
Další podmínky: 



 

 

- odměna se vyplácí na konci každého pololetí školního roku, pokud žák splní v daném 
pololetí podmínky pro její udělení  

- žák je hodnocen z odborného výcviku v příslušném pololetí známkou 1- výborný, nebo 2-
chvalitebný 

- žák musí být hodnocen v příslušném pololetí stupněm prospěl  do průměru 1,5, nebo 
prospěl do průměru 2 

- chování žáka je hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré 
- ředitel nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka 
- žákovi nebyla udělena důtka ředitele školy, třídního učitele, nebo UOV 
- žák nemá neomluvenou absenci 
- žák nemá neúměrně vysokou omluvenou absenci –musí se zúčastnit aspoň 75% 

vyučovacích hodin 
- stipendium se  nevyplácí za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia 
                                                               

II. 
Motivační systém dle výsledků žáka v soutěžích 

 
Cílem je ohodnotit mimořádné schopnosti a dovednosti žáka při účasti a vynikajícím umístění 
v soutěži mimo rámec školy: 
  
 Preferovaná akce umístění částka 

1. místo 2000 ,- 
2. místo 1500 ,- 

 účast v odborné soutěži mimo rámec 
školy 
 3. místo      1000 ,- 

 
Další podmínky: 
- odměna za účast v soutěži je vyplácena po oficiálním zveřejnění výsledků soutěže 
- v případě, že se některý z žáků účastní více soutěží, odměna je vyplácena opakovaně 
 
  
                                                                              III. 

Další společné podmínky pro dosažení stipendia (odměny) dle čl. I. a II. 
 
K dosažení odměny musí každý žák splnit ještě následující podmínky: 
- musí být klasifikován ze všech předmětů s výjimkou lékařem doporučeného uvolnění 
- nesmí být z žádného předmětu klasifikován stupněm dostatečný nebo nedostatečný 
- vzdělává se dle řádného vzdělávacího plánu (stipendium se nevztahuje na studenty, kteří 

se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu) 
 
Tento stipendijní řád nabývá platnost od 1.9.2014 
 
 
V Praze dne 30.8.2014 
 
 
 
 
                                                                                                          Karel Dvořák 

ředitel školy 



 

 

 
 
 
 


