
Pravidla pro poskytování učňovského stipendia Olomouckého kraje 

SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10, Prostějov 

 

Finanční podpora žákům : 

 

1. ročník:  

300,-- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,-- Kč 

 

2. ročník:  

400,-- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,-- Kč 

 

3. ročník:  

500,-- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 5 000,-- Kč 

 

Podmínky pro obdržení stipendia je:  
• Denní forma studia. 

• Žák v daném školním roce nesmí mít neomluvenou absenci, kázeňské 
opatření typu důtka ředitele školy či podmíněné vyloučení ze studia. V tomto 
případě je vyplácení stipendia pozastaveno od prvního dne následujícího 
měsíce po zbytek klasifikačního období.  

• V případě snížené známky z chování pozbývá nárok na stipendium po dobu 
následujícího klasifikačního období. 

• U kázeňských opatření, jakými jsou napomenutí, důtka třídního učitele apod. 
žák pozbývá nárok na vyplacení stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo 
uděleno.  

• V rámci všech vyučovacích předmětů a odborného výcviku není hodnocen 
hůře než průměrnou známkou dobrý (vždy na celý měsíc), jinak pozbývá 
nároku na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období.  

• Pokud žák není přítomen jeden týden v měsíci, je mu stipendium sníženo  o 
75 Kč. Při 14 denní absenci má žák při splnění ostatních podmínek nárok na 
polovinu stipendia. V případě, že jeho absence je větší, nemá žák nárok na 
stipendium. 

• Podmínkou pro vyplacení částky za měsíc červen je, že žák úspěšně ukončil 
příslušný ročník studia (nebyl klasifikován známkou nedostatečný). 

• V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na 
příspěvek nárok počínaje prvním dnem následujícího měsíce. 

• Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin a po dobu 
přerušení studia.  

• V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy. 



Způsob vyplácení příspěvku žákům školou: 

• Vyplácení finanční podpory bude prováděno pravidelně vždy nejpozději do 25. 
dne následujícího měsíce za předcházející měsíc.  

• 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. 

 

 

 


