
Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace 

STIPENDIJNÍ ŘÁD  
 

čj. 446/2011      Spisový / Skartační znak         A.1. A5 

 

 

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 a na základě usnesení 

Rady města Velké Pavlovice č. 24/2011, ze dne 8. září 2011 vydávám jako statutární orgán 

školy tuto vnitřní směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Hlavním cílem stipendijního řádu školy je finančně motivovat žáky ke vzdělávání, 

    k dosahování nadprůměrných a velmi dobrých studijních výsledků. 

2. Stipendijní řád má podporovat: 

    a) žáky snaživé, kteří dosahují celkově velmi dobrých vzdělávacích výsledků hodnocených   

    pololetně, celoročně nebo celkovým hodnocením u maturitní zkoušky, 

    b) účast žáků v okresních, krajských a celostátních naukových a sportovních soutěžích 

    c) žáky k úspěšné reprezentaci školy 

3. Stipendijní řád se vztahuje na žáky oboru 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium) a na    

     žáky vyššího stupně oboru 79-41-K/81 (osmileté gymnázium, tj. kvinta - oktáva). 

4. Stipendia budou hrazena žákům z prostředků školy ve formě prospěchového stipendia a    

    mimořádného jednorázového stipendia. 

 

Čl. 2 

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia 

 

1. Žák školy má nárok na přiznání prospěchového stipendia, pokud za dané klasifikační 

   období tj. za 1. nebo 2. pololetí školního roku splní tato kritéria: 

   a) je z hodnocených předmětů za dané klasifikační období hodnocen stupněm 1 - výborný   

       nebo 2 – chvalitebný, 

   b) celkové hodnocení žáka je vyjádřeno stupněm - prospěl s vyznamenáním, 

   c) průměrný prospěch je do 1,5 

   d) chování žáka je hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré, 

   e) ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka, 

   f) žákovi nebyla udělena důtka ředitele školy, 

   g) žák nemá neomluvenou absenci a celková omluvená absence nepřesáhla 30%.   

 

Čl. 3 

Výše prospěchového stipendia 

 

1. Prospěchové stipendium je žákům školy poskytováno podle dosaženého průměrného   

    prospěchu v těchto částkách; 

    a) průměr známek do 1,20  700,- Kč 

    b) průměr známek do 1,50  500,- Kč 

2. Žák školy, který složil maturitní zkoušku s prospěchem „prospěl s vyznamenáním“ a 

současně po celou dobu studia plnil podmínky čl. 2, odst. 1. a, - g, je přiznáno mimořádné 

prospěchové stipendium ve výši 1 500,- Kč. 



Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace 

Čl. 4 

Výše mimořádného jednorázového stipendia 

 

1. Žák, který úspěšně reprezentoval školu na okresním kole naukové soutěže, může ředitel 

školy přiznat mimořádné jednorázové stipendium za dosažené umístění v této výši; 

a) za  1. místo  do 300,-Kč 

 2. místo  do 200,-Kč 

 3. místo  do 100,-Kč 

2. Žáku, který úspěšně reprezentoval školu na krajském nebo celostátním kole naukové 

soutěže, může ředitel školy přiznat mimořádné jednorázové stipendium za dosažené umístění 

v této výši; 

a) za  1. místo  do 700,-Kč 

 2. místo  do 500,-Kč 

 3. místo  do 300,-Kč 

 4. – 10.místo  200,-Kč 

 

Čl. 5 

Výplata prospěchových stipendií 

 

1. Prospěchové stipendium je hrazeno z prostředků školy. Zdrojem prostředků školy na 

úhradu prospěchového a mimořádného stipendia tvoří zejména dotace města Velké Pavlovice, 

příspěvek Rady rodičů a sponzorské dary. 

2. Prospěchová stipendia se jednotlivým žákům školy vyplácejí v termínech, které určí ředitel 

školy; termíny výplat prospěchových stipendií na příslušný školní rok zveřejní ředitel školy 

zpravidla do 31. 10. na I. pololetí a do 31. 3. na II. pololetí. 

3. Prospěchová stipendia se vyplácí v hotovosti na pokladně školy.  

4. Třídní učitelé zpracují písemný seznam žáků, kterým vznikl nárok na prospěchové 

stipendium za dané klasifikační období a předloží je ke schválení řediteli školy. Na základě 

tohoto schváleného seznamu hospodářka školy provede vyplacení prospěchových a 

mimořádných stipendií.  

5. Odmítne – li žák prospěchové nebo mimořádné stipendium převzít, nebo se jej vzdá, 

provede se o této skutečnosti písemný záznam, který žák vlastnoručně podepíše.  

 

Čl. 6 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Stipendijní řád byl projednán Radou města Velké Pavlovice, usnesením č.24/2011 ze dne  

8. září 2011 se souhlasným stanoviskem. 

2. Stipendijní řád byl schválen Školskou radou při Gymnáziu, Velké Pavlovice, příspěvková 

organizace, dne 12. října 2011. 

3. Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 17. října 2011.  

 

Velké Pavlovice 14. října 2011   PaedDr. Kropáč Vlastimil 

        ředitel školy 


		2018-03-05T06:52:10+0100
	Vlastimil Kropáč




