STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ, OLOMOUC, U HRADISKA 4
PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI

Bližší podrobnosti vyplácení stipendií vydané v souladu s metodikami pro vyplácení finanční
podpory ve formě stipendií žákům technických oborů vzdělání v rámci Podpory polytechnického
vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji ve školním roce 2017/18:
I. Podmínky pro obdržení stipendia pro žáky 1.a 2. ročníku oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř jsou
následující:
1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání (viz Seznam
podporovaných učňovských oborů vzdělání Olomouckého kraje pro školní rok 2017/18) a v daném školním roce
nedosáhl věku 20 let.
2. Žák nesmí mít v daném školním roce neomluvenou absenci, výchovné 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.
3. U výchovných opatření, jakými jsou napomenutí, důtka třídního učitele apod. žák pozbývá nárok na vyplacení
stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo uděleno.
4. V případě snížené známky z chování žák pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního
období, tj. následujících pěti měsíců.
5. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku v rámci odborného výcviku hodnocen hůře než známkou dobrý. V
případě nedodržení této podmínky žák pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období, tj.
následujících pěti měsíců.
6. Žák nesmí mít na vysvědčení z žádného předmětu známku nedostatečný. V případě nedodržení této podmínky žák
pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období, tj. následujících pěti měsíců.
7. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu neklasifikován. V případě nedodržení této
podmínky žák pozbývá nárok na stipendium po dobu následujícího klasifikačního období, tj. následujících pěti měsíců.
8. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok
počínaje prvním dnem následujícího měsíce.
9. Finanční příspěvek není vyplácen po dobu přerušení studia.
10. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.
Tabulka výše podpory v Kč:
měsíční výše stipendia
1. ročník
300
2. ročník
400
3. ročník
XXX

vyznamenání na výročním vysvědčení
1500
2500
XXX

II. Podmínky pro obdržení stipendia pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Zahradnictví:
1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání (viz Seznam
podporovaných technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou pro školní rok 2017/18) a v daném
školním roce nedosáhl věku 20 let.
2. Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka třídního
učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování.
3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.
4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý.
5. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován.
6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.
7. Finanční příspěvek není vyplácen po dobu přerušení studia.
8. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.
Tabulka výše podpory v Kč:
absolvent 1.pololetí
1. ročník
1500
2. ročník
2000
3. ročník
4.ročník

absolvent 2.pololetí
1500
2000
XXX

III. Způsob podání žádosti a vyplacení stipendií
1. Na základě podkladů dodaných ZŘTV do 19.10.2017, resp. do 4.1.2018 zajistí ekonomka školy odeslání žádosti
(Příloha č.1) o finanční prostředky pro obor UKZP a následně na základě výplatních listin (Příloha č.3) dodaných
ZŘTV a potvrzených třídními učiteli vyplatí pokladní v termínech do 30.11., do 15.1., do 15.3., do 15.5. a do 30.6.
žákům stipendia.
2. Na základě podkladů dodaných ZŘTV do 26.1.2018 , resp. do 30.6.2018 zajistí ekonomka školy odeslání žádosti
(Příloha č.2) o finanční prostředky pro obor Zahradnictví a následně na základě výplatních listin (Příloha č.3 )
dodaných ZŘTV a potvrzených třídními učiteli vyplatí pokladní v termínech do 28.2.2017 a do 15.8.2018 žákům
stipendia.
3. Vyúčtování stipendií a odeslání tabulky podle přílohy č.3 včetně podepsaných podpisových listin na KÚOK zajistí
ekonomka školy do 31. srpna 2018 (Příloha č.4 ).

Ing. Petr Sklenář, ředitel

Olomouc, 17.10.2017

Příloha č. 1: Racionální odhad školy pro tříletý obor:
1. první období
Tabulka k žádosti o stipendium - učební obory (1. období)

Kód oboru

Název oboru

Počet
žáků

Ročník

Výše příspěvku
za měsíc/žáka

Počet
měsíců

Celkem požadováno (Kč)

Celkem v Kč

6 000

2. druhé období
a) racionální odhad na období leden až červen
Tabulka k žádosti o stipendium - učební obory (2. období)

Kód
oboru

Název oboru

Ročník

Počet
žáků

Výše
příspěvku za
měsíc/žáka

Počet
měsíců

Počet žáků s
Vyznamenání
vyznamenáním částka celkem

Celkem požadováno (Kč)

30 000

b) Přeplatek nebo nedoplatek za období září až prosinec 2017 činí……………… Kč.
Příloha č.2: Žádost o stipendium čtyřletý obor

Tabulka k žádosti o stipendium - maturitní obory
Kód oboru

Název oboru

Celkem požadováno (Kč)

Celkem
v Kč

Ročník

Počet
žáků

Výše
příspěvku/žák

Celkem v Kč

Příloha č.3: Vzor podpisové listiny

Příloha č.4: Vzory vyúčtování

Tabulka k vyúčtování stipendií - učňovské obory

Počet žáků v daném měsíci
Kód podporovaného
oboru

Název
Ročník
oboru

9. 10. 11. 12. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Výše
příspěvku

Počet žáků
se
zdravotním
postižením

Celkem vyplaceno školou
Celkem poskytnuto poskytovatelem
Částka k vrácení

Tabulka k vyúčtování stipendií - maturitní obory
Kód podporovaného
oboru

Název
oboru

Celkem vyplaceno školou
Celkem poskytnuto posktovatelem
Částka k vrácení

Počet žáků
Ročník

1. pololetí

2. pololetí

Výše
příspěvku

Počet žáků
celkem

Celkem v Kč

Počet
Celkem
žáků
v Kč
celkem

