Sportovní a podnikatelská
střední škola, s.r.o.
Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň

Stipendijní řád
Článek 1 – Úvodní ustanovení


Cílem zavedení Stipendijního řádu je finančně motivovat žáky a klienty školy k zájmu o
vzdělávání a dosažení nadprůměrných studijních výsledků. Stipendijní řád podporuje žáky,
kteří dosahují celkově výborných vzdělávacích výsledků a svým chováním vzorně
reprezentují školu.

Související dokumentace:



Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Školní řád

Článek 2 – Druh stipendia
1. Prospěchové stipendium
Prospěchové stipendium se poskytuje žákům školy, kteří se vzdělávají v následujících
oborech vzdělávání
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Stipendium může být přiznáno žákům při splnění níže uvedených podmínek.

Prospěchové stipendium
Podmínky pro přiznání stipendia


V prvním pololetí školního roku vznikne žákům uvedených oborů vzdělávání nárok na přiznání
stipendia na základě studijních výsledků dosažených na konci druhého pololetí předcházejícího
školního roku (rozhodné klasifikační období). Žákům prvního ročníku uvedených oborů
vzdělávání vznikne nárok na přiznání stipendia na základě studijních výsledků dosažených na
konci prvního pololetí prvního ročníku studia.



Ve druhém pololetí školního roku se bude stipendium vyplácet na základě studijních výsledků za
první pololetí školního roku.



Stipendium se nevyplácí po dobu přerušení hrazení školného.



Pokud žák neukončí klasifikaci v řádném termínu, bude vyplácení stipendia (pokud je žákovi
přiznáno) zahájeno počínaje prvním dnem následujícího měsíce, ve kterém klasifikaci žák
uzavřel, nejpozději však 1. října (v 1. pololetí), 1. dubna (ve 2. pololetí). Žákovi nebude
stipendium přiznáno, neukončí-li klasifikaci v takto stanované lhůtě (30. září za 2. pololetí
předcházejícího školního roku; 31. března za 1. pololetí aktuálního školního roku).
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Sportovní a podnikatelská
střední škola, s.r.o.
Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň
Měsíční výše přiznaného stipendia na základě splnění uvedených podmínek:
Podmínky přiznání prospěchového stipendia
Celkové hodnocení
prospěchu za rozhodné
Celkový studijní průměr
klasifikační období
Prospěl(a) s vyznamenáním
1,00
Prospěl(a) s vyznamenáním
1,01 – 1,50

Výše stipendia
Sleva na školném vyjádřená v %
100
50

Další podmínky pro přiznání prospěchového stipendia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré.
Ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka.
Žák nemá uloženu důtku ředitele školy.
Žák nemá žádnou neomluvenou absenci.
Žák musí být žákem školy v celém rozhodném klasifikačním období.
Stipendium se poskytuje i žákovi, který opakuje ročník, pokud splnil podmínky pro
poskytování prospěchového stipendia.
7. Stipendium se neposkytuje žákovi, který v rozhodném klasifikačním období přerušil studium.
8. Stipendium se neposkytuje žákovi, který konal za rozhodné klasifikační období opravnou
zkoušku.

Článek 3 – Výplata stipendií





Prospěchové stipendium je hrazeno z prostředků školy.
Prospěchové stipendium se bude žákům vyplácet ve formě měsíční slevy na školném, a to
v následujících termínech:
 1. pololetí – od 1.9. – do 28.2. příslušného školního roku;
 2. pololetí – od 1.3. – do 31.8. příslušného školního roku.
Klient školy je oprávněn prospěchové stipendium odmítnout, o tomto odmítnutí musí
být pořízen písemný záznam.

Článek 4 – Závěrečné ustanovení




Stipendijní řád se vydává na dobu neurčitou.
Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2013.
Stipendijní řád se poprvé použije ve školním roce 2013/2014.
V Plzni dne 29.1.2013

PhDr. Jan Sinkule
ředitel školy
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