
 

Stipendijní řád školy 

Škola může poskytnout žákům denního studia dvě formy stipendia – sociální a prospěchové. Ani na 

jednu formu stipendia není právní nárok. 

Sociální stipendium 

1. Žák denního studia, jehož rodina se dostane do složité ekonomické situace, může písemně 

požádat o udělení sociálního stipendia. Složitou ekonomickou situací se rozumí např.: jeden 

z rodičů je samoživitel, jeden z rodičů dlouhodobě přijde o práci či je dlouhodobě nemocný, 

apod. Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádá o sociální stipendium písemně. 

V žádosti napíše důvody a přiloží kopie dokladů (nebo je dá k nahlédnutí), které tyto 

skutečnosti dokazují. V dokladech lze osobní informace začernit či jinak zneplatnit. 

2. Škola může udělit sociální stipendium maximálně na jeden školní rok (tj. první a druhé 

pololetí) a maximálně ve výši školného, tedy prominutím školného či jeho části. 

3. Sociální stipendium schvaluje Školská rada a děje se tak vždy po ukončení příslušného 

pololetí. Student, který zažádá o sociální stipendium, nemusí školné za příslušné pololetí 

hradit. Pokud mu však na konci pololetí stipendium nebude přiznáno, musí uhradit školné dle 

Smlouvy o studiu. 

4. Sociální stipendium nebude na první nebo druhé pololetí uděleno žákovi, který má v pololetí 

nebo na konci školního roku jakýkoliv kázeňský přestupek (např. napomenutí třídního učitele) 

nebo je hodnocen známkou nedostatečný. 

5. O udělení nebo neudělení sociálního stipendia bude žák písemně vyrozuměn. 

Prospěchové stipendium 

1. Prospěchové stipendium může být uděleno (vyplaceno) 2x ročně -  v pololetí a na konci 

školního roku. 

2. Výše školného: za průměr hodnocení vysvědčení 1,00 částka – 1000 Kč nebo do průměru 

1,50 částka 500 Kč.  

3. O stipendium požádá student na příslušeném formuláři a přiloží kopii vysvědčení. 

4. O prospěchové stipendium nemůže žádat student, pokud: 

- žádá zároveň o sociální stipendium  

- má jakýkoliv kázeňský přestupek (např. napomenutí třídního učitele)  

- má dluhy na školném (neplatí školné dle Smlouvy o studiu). 

5. Částka bude vyplacena studentovi hotově proti podpisu výdajového pokladního dokladu. 

Platnost stipendijního řádu: od 1. září  2022 


