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Žádost o přiznání prospěchového stipendia 

  Na základě Stipendijního řádu vydaného Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, 

příspěvková organizace, ve znění pozdějších předpisů, žádám o výplatu prospěchového stipendia  

1. /2. pololetí* školního roku 202___/202___ 

 
 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: _______________________________ 

 
   

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

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 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.  

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

d) 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.  

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

f) Prospěchové stipendium se poskytuje i žákovi školy, který opakuje ročník (ne však z prospěchových důvodů), pokud 

splnil podmínky pro poskytnutí prospěchového stipendia. 

g) 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 
Souhlasím s tím, aby poskytnuté údaje byly použity pro zpracování a po dobu výplaty prospěchového stipendia v Integrované střední škole 
technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, dle Zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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