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Provedené revize a změny v dokumentu 

Číslo revize Strana Číslo kapitoly Popis změny 

1.  7 2.1.2. 
Doplnění/úprava odstavce d) o specifikaci dle 

zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). 

2. 9 2.2.2. 
Doplnění/úprava odstavce d) o specifikaci dle 

zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). 

3. 11 2.3.2. 
Doplnění/úprava odstavce e) o specifikaci dle 

zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). 

4.  13 2.4.2. 
Doplnění/úprava odstavce e) o specifikaci dle 

zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). 

5.  14 3.3. Změna termínu výplaty (25. den) 

6.  1  Změna názvu školy 

7. 7 2.1.2. d) Změna z „chvalitebný“ na „dobrý“ 

8. 9 2.2.2. d) Změna z „chvalitebný“ na „dobrý“ 

9. 11 2.3.2. e) Změna z „chvalitebný“ na „dobrý“ 

10. 13 2.4.2. e) Změna z „chvalitebný“ na „dobrý“ 
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Zkratky 

Seznam zkratek 

SŘ stipendijní řád 

Ř ředitel školy 

OV odborný výcvik 

TU třídní učitel 

ISŠTE Sokolov 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov,  

příspěvková organizace 

ZŘ zástupce ředitele 
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 1  Úvod 

 1.1  Předmět a účel 

  Stipendijní řád Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, 

příspěvková organizace (dále jen „ISŠTE Sokolov“ nebo „škola“) upravuje poskytování 

prospěchových stipendií žákům, kteří se vzdělávají ve vybraných oborech vzdělání, a 

to za podmínek dále uvedených. Stipendijní řád je vydáván v souladu s ustanovením  

§ 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 1.2  Související dokumentace 

a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a změn; 

b) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a změn. 

 

 2  Vymezení prospěchových stipendií a podmínky pro jejich poskytování 

 2.1  Podporované obory vzdělání – maturitní obory 

Prospěchová stipendia se poskytují žákům školy, kteří se vzdělávají v podporovaných 

oborech ukončovaných maturitní zkouškou:  

 

Obor vzdělání Kód oboru vzdělání 

Strojírenství     23-41-M/01 

Stavebnictví      36-47-M/01  

Elektrotechnika      26-41-M/01  

Informační technologie     18-20-M/01 

Technická zařízení budov     36-45-M/01 

Telekomunikace     26-45-M/01 

Dopravní prostředky     23-45-M/01 

Veřejnosprávní činnost     68-43-M/01  

Ekonomika a podnikání     63-41-M/01   
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 2.1.1  Výše prospěchových stipendií 

  Výše prospěchových stipendií pro podporované obory vzdělání uvedené v kapitole 2.1  

 

Obor vzdělání  Ročník 
Výše měsíčního stipendia 

(Kč) 

Stavebnictví  

1. 300 

Strojírenství 

Informační technologie 

Elektrotechnika  

Dopravní prostředky 

Veřejnosprávní činnost 

Ekonomika a podnikání 

Technická zařízení budov 

Telekomunikace 

Stavebnictví  

2. 400 

Elektrotechnika  

Informační technologie 

Strojírenství 

Dopravní prostředky 

Veřejnosprávní činnost 

Ekonomika a podnikání 

Technická zařízení budov 

Telekomunikace 

Stavebnictví  
3. 

 

 

 

500 

 

 

 

Elektrotechnika 

Informační technologie 

Strojírenství 
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Dopravní prostředky  

3. 

 

500 

 

Veřejnosprávní činnost 

Ekonomika a podnikání 

Technická zařízení budov 

Telekomunikace 

Stavebnictví 

4. 600 

Elektrotechnika 

Informační technologie 

Strojírenství 

Dopravní prostředky 

Veřejnosprávní činnost 

Ekonomika a podnikání 

Technická zařízení budov 

Telekomunikace 

 

 2.1.2  Podmínky pro poskytování stipendia 

a) Prospěchové stipendium je přiznáno žákovi na pololetí, které následuje po pololetí,  

ve kterém splnil všechny podmínky pro jeho přiznání, nejdéle však do ukončení studia.  

b) Prospěchové stipendium je stanoveno a vyplácí se žákovi dle toho, v jakém ročníku 

právě studuje. 

c) Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi školy, který se vzdělával v oboru 

ukončovaném maturitní zkouškou alespoň po dobu posledního hodnoceného pololetí. 

d) Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi, jehož průměrný prospěch není horší než 

hodnota 2,00; přičemž v žádném z povinných předmětů nesmí být dosažený 

klasifikační stupeň horší než „dobrý“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi 

dobré“. Průměrný prospěch žáka se zjišťuje podle klasifikačních stupňů za hodnocené 

pololetí.  

Žák musí být hodnocen ze všech povinných předmětů, s výjimkou předmětů uznaných 

dle § 70 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále s výjimkou předmětů, ze kterých 

je uvolněn dle § 67 odst. 2 školského zákona. 
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e) Žák nesmí mít v hodnoceném období neomluvenou absenci a nesmí být v tomto období 

kázeňsky trestán důtkou ředitele školy a podmíněným vyloučením ze školy. Omlouvání 

nepřítomnosti žáka musí být v souladu s § 67 školského zákona. 

f) V případě, že žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen 

z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci, či úrazu), může ředitel 

školy tuto podmínku prominout. 

g) Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin (červenec, srpen) a ani  

po dobu přerušení studia. Stipendium nebude vypláceno žákům s individuálním 

vzdělávacím plánem. 

h) Podmínky pro poskytování prospěchových stipendií uvedené v bodech b); c); d) musí 

být splněny současně. 

i) Prospěchové stipendium se poskytuje i žákovi školy, který opakuje ročník (ne však 

z prospěchových důvodů), pokud splnil podmínky pro poskytnutí prospěchového 

stipendia. 

j) Prospěchové stipendium může být žákovi odebráno v průběhu pololetí, ve kterém  

je vypláceno, v následujících případech: 

A) žákovi je uděleno kázeňské opatření na úrovni důtky třídního učitele a vyšší;  

B) žák závažným způsobem poruší Školní řád ISŠTE Sokolov. 

 

 2.2  Podporované obory vzdělání - učební obory 

  Prospěchová stipendia se poskytují žákům školy, kteří se vzdělávají v následujících 

podporovaných oborech vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem:  

Obor vzdělání Kód oboru vzdělání 

Strojní mechanik     23-51-H/01  

Elektrikář     26-51-H/01  

Obráběč kovů     26-51-H/01  

Zedník     36-67-H/01  

Mechanik opravář motorových vozidel     23-68-H/01 

Instalatér    36-52-H/01 
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Strojírenské práce      23-51-E/01 

Stravovací a ubytovací služby      65-51-E/01 

 

 2.2.1  Výše prospěchových stipendií 

  Výše prospěchových stipendií pro podporované obory vzdělání uvedené v kapitole 2.3  

Obor vzdělání Ročník Známka z OV 
Výše měsíčního 

stipendia (Kč) 

Strojní mechanik 1. 1 / 2 400 / 300 

Strojní mechanik 2. 1 / 2 500 / 400 

Strojní mechanik 3. 1 / 2 600 / 500 

Elektrikář 1. 1 / 2 400 / 300 

Elektrikář 2. 1 / 2 500 / 400 

Elektrikář 3. 1 / 2 600 / 500 

Obráběč kovů 1. 1 / 2 400 / 300 

Obráběč kovů 2. 1 / 2 500 / 400 

Obráběč kovů 3. 1 / 2 600 / 500 

Zedník 1. 1 / 2 400 / 300 

Zedník 2. 1 / 2 500 / 400 

Zedník 3. 1 / 2 600 / 500 

Mechanik opravář motorových 

vozidel 

1. 1 / 2 400 / 300 

Mechanik opravář motorových 

vozidel 

2. 1 / 2 500 / 400 

Mechanik opravář motorových 

vozidel 

3. 1 / 2 600 / 500 
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Instalatér 1. 1 / 2 400 / 300 

Instalatér 2. 1 / 2 500 / 400 

Instalatér 3. 1 / 2 600 / 500 

Strojírenské práce 1. 1 / 2 400 / 300 

Strojírenské práce 2. 1 / 2 500 / 400 

Strojírenské práce 3. 1 / 2 600 / 500 

Stravovací a ubytovací služby 1. 1 / 2 400 / 300 

Stravovací a ubytovací služby 2. 1 / 2 500 / 400 

Stravovací a ubytovací služby 3. 1 / 2 600 / 500 

 

 2.2.2  Podmínky pro poskytování stipendia 

a) Prospěchové stipendium je přiznáno žákovi na pololetí, které následuje po pololetí,  

ve kterém splnil všechny podmínky pro jeho přiznání, nejdéle však do ukončení studia. 

b) Prospěchové stipendium je stanoveno a vyplácí se žákovi dle toho, v jakém ročníku 

právě studuje. 

c) Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi školy, který se vzdělával v oboru vzdělání 

ukončovaném výučním listem alespoň po dobu posledního hodnoceného pololetí.  

d) Žák musí v hodnocení odborného výcviku dosáhnout stupně prospěchu 1 – výborný nebo 

2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení vyjádřeno prospěchovým 

stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl.  

e) Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi, jehož průměrný prospěch není horší než 

hodnota 2,20, přičemž v žádném z povinných odborných předmětů nesmí být dosažený 

klasifikační stupeň horší než „dobrý“ a chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi 

dobré“. Průměrný prospěch žáka se zjišťuje podle klasifikačních stupňů za hodnocené 

pololetí.  

Žák musí být hodnocen ze všech povinných předmětů, s výjimkou předmětů uznaných 

dle § 70 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále s výjimkou předmětů, ze kterých 

je uvolněn dle § 67 odst. 2 školského zákona. 

f) Žák nesmí mít v hodnoceném období neomluvenou absenci a nesmí být v tomto období 
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kázeňsky trestán důtkou ředitele školy a podmíněným vyloučením ze školy. Omlouvání 

nepřítomnosti žáka musí být v souladu s § 67 školského zákona. 

g) V případě, že žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen  

z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel 

školy tuto podmínku prominout.  

h) Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin (červenec, srpen) a ani  

po dobu přerušení studia. Stipendium nebude vypláceno žákům s individuálním 

vzdělávacím plánem. 

i) Podmínky pro poskytování prospěchových stipendií uvedené v bodech c); d); e) musí 

být splněny současně. 

j) Prospěchové stipendium se poskytuje i žákovi školy, který opakuje ročník (ne však 

z prospěchových důvodů), pokud splnil podmínky pro poskytnutí prospěchového 

stipendia.  

k) Prospěchové stipendium může být žákovi odebráno v průběhu pololetí, ve kterém je 

vypláceno, v následujících případech:  

A) žákovi je uděleno kázeňské opatření na úrovni důtky třídního učitele a vyšší; 

B) žák závažným způsobem poruší školní řád. 

 

 3  Výplata prospěchových stipendií 

 3.1  Prospěchové stipendium je hrazeno z prostředků školy. 

 3.2  Prospěchová stipendia se jednotlivým žákům školy vyplácejí v termínech, které určí 

ředitel školy.  

 3.3  Prospěchová stipendia se vyplácí bankovním převodem na bankovní účty, které žáci 

písemně sdělí řediteli školy, nejpozději do 25. dne měsíce, kdy vzniká nárok na 

stipendium. Pro případ, že žák nemá bankovní účet, na který může být prospěchové 

stipendium vyplaceno (tuto skutečnost sděluje žák řediteli školy v termínu uvedeném 

v předchozí větě), nebo pro případ, že žák nesdělí řediteli školy označení bankovního 

účtu, na který má být prospěchové stipendium vyplaceno, je prospěchové stipendium, 

snížené o náklady takového vyplacení, vypláceno žákovi školy jiným vhodným 

způsobem. Výplatu je možné vyplatit i pokladnou školy. 

 3.4  Prospěchové stipendium je vypláceno pouze žákovi, který je v evidenci školy.  
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 4  Společná ustanovení 

 4.1  O všech záležitostech týkajících se prospěchového stipendia rozhoduje ředitel školy.  

 4.2  Žák školy podává pro přiznání prospěchového stipendia písemnou žádost řediteli školy 

na předepsaném formuláři „F_026_06_žádost o přiznání prospěchového stipendia“, 

který je Přílohou č. 2 tohoto Stipendijního řádu. Žádost, která obsahuje třídním 

učitelem (TU) ověřené studijní průměry a další skutečnosti rozhodné pro přiznání 

stipendia. 

 4.3  Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se neposkytuje žákovi školy, který  

v hodnoceném pololetí přerušil vzdělávání. 

 4.4  Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se neposkytuje žákovi, který je 

hodnocen v náhradním termínu vyjma případu, kdy je žák školy hodnocen v náhradním 

termínu ze zdravotních důvodů a splní podmínky pro poskytnutí prospěchového 

stipendia (výplata prospěchového stipendia je v tomto případě provedena do 14 dnů 

ode dne náhradního termínu hodnocení způsobem stanoveným v bodě 3.3). 

 4.5  Pokud žák využije možnosti přezkoumání výsledků hodnocení, použijí se pro stanovení 

průměrného prospěchu žáka klasifikační stupně dosažené při přezkoumání výsledků 

hodnocení z povinných předmětů za hodnocené pololetí. Při splnění podmínek  

pro poskytnutí prospěchového stipendia je výplata prospěchového stipendia v tomto 

případě provedena do 14 dnů ode dne přezkoumání výsledků hodnocení způsobem 

stanoveným v bodě 3.3. 

 4.6  Prospěchové stipendium za hodnocené pololetí se neposkytuje žákovi školy, který konal 

opravnou zkoušku. 

 

 5  Ustanovení přechodná a závěrečná 

 5.1  K vydání stipendijního řádu dal souhlas Karlovarský kraj jako zřizovatel Integrované 

střední školy technické a ekonomické Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov dne 18. 4. 2011, 

bod č. 50. 

 5.2  Na prospěchové stipendium neexistuje právní nárok.  

 5.3  Stipendijní řád ISŠTE Sokolov se vydává na dobu neurčitou.  

 5.4  Stipendijní řád může být změněn nebo zrušen ke dni, kdy začíná pololetí období 

školního vyučování, které následuje po pololetí školního vyučování, ve kterém bylo 

o změně nebo zrušení stipendijního řádu rozhodnuto.  

 5.5  Stipendijní řád může být aktualizován obsahově, pokud vyvstala objektivní potřeba.  
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 5.6  Stipendijní řád bude dle potřeb ročně aktualizován dle požadavků trhu práce, 

vzhledem k oborové struktuře školy a díky spolupráci se zaměstnavateli regionu. 

 5.7  Stipendijní řád byl schválen školskou radou dne 10. 6. 2011, zápisem č. 001/2011, bod 

č. 1. 

 5.8  Přílohou stipendijního řádu je formulář žádosti F_026_06_žádost o přiznání 

prospěchového stipendia. 
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Žádost o přiznání prospěchového stipendia 

  Na základě Stipendijního řádu (ŘD_05_06_stipendijní řád), vydaného 15. ledna 2018 Integrovanou střední 
školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvková organizace, ve znění pozdějších předpisů, žádám o 

výplatu prospěchového stipendia 1. /2. pololetí* školního roku 201___/201___ 

 
 Jméno a příjmení: __________________________________________________________________________ 
 
  Třída: ________________________________ Třídní učitel: ________________________________________ 
 
  Datum narození: ________________________  
 
  Studijní obor: ________________________________ Ročník studia: _________________________________ 
 
  Průměrný prospěch v hodnoceném období: ________________________  
 
  Známka z odborného výcviku: ___________________________________   (pouze učební obory)          
 
  Známka z chování v hodnoceném období: _________________________ Ověřeno TU:  __________________ 

 
  Nárok přiznaného stipendia v Kč/ měsíc: _________________________ Ověřeno PO:   __________________ 
    (přehledové tabulky viz Stipendijní řád ISŠTE Sokolov) 
   
 Číslo účtu žadatele: ____________________________________ banka: _______________________________ 
 
  Peníze chci:    na účet  ANO /   NE*     vyzvednu v pokladně školy   ANO   /   NE*   

 
   

Všeobecné podmínky pro udělení stipendia (ucelené podmínky pro udělení stipendia viz Stipendijní řád ISŠTE 
Sokolov): 

c) Prospěchové stipendium je přiznáno žákovi na pololetí, které následuje po pololetí, ve kterém splnil všechny podmínky 
pro jeho přiznání, nejdéle však do ukončení studia. 

d) Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi školy, který se vzdělával v oboru vzdělání ukončovaném maturitní 
zkouškou a v oboru vzdělání ukončovaném závěrečnou zkouškou alespoň po dobu posledního hodnoceného pololetí.  

e) Prospěchové stipendium se poskytuje žákovi školy za podmínek uvedených v bodech 2.1.2, 2.2.2 Stipendijního řádu. 

f) V případě, že žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z 
důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout.  

g) Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin (červenec, srpen) a ani po dobu přerušení studia. 
Stipendium nebude vypláceno žákům s individuálním vzdělávacím plánem. 

h) Prospěchové stipendium se poskytuje i žákovi školy, který opakuje ročník (ne však z prospěchových důvodů), pokud 
splnil podmínky pro poskytnutí prospěchového stipendia. 

i) Prospěchové stipendium může být žákovi odebráno v průběhu pololetí, ve kterém je vypláceno, v následujících 
případech:  

 a) Žákovi je uděleno kázeňské opatření na úrovni důtky třídního učitele a vyšší;  

 b) Žák závažným způsobem poruší školní řád. 

i) Konkrétní výčet podmínek pro udělení stipendia pro jednotlivé obory vzdělání viz Stipendijní řád ISŠTE Sokolov. 

 

      Podpis žadatele: ______________________________________________________ 

 

    Podpis zákonného zástupce: ____________________________________________ 

      (pokud není žadatel plnoletý) 

    Podpis ředitele: ______________________________________________________ 

*/ nehodící se škrtněte 
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