STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PLYNÁRENSKÉ PARDUBICE
Poděbradská 93, 530 09 Pardubice
tel.: 466 798 641; fax: 466 798 655
sekretariat@souplyn.cz; www.souplyn.cz

STIPENDIJNÍ ŘÁD
V souladu s ustanovením odst. 4 § 30 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a na základě
usnesení Rady Pardubického kraje č. R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 vydává ředitel Středního odborného učiliště
plynárenského Pardubice pro školní rok 2018/2019 Stipendijní řád.
Stipendia budou vyplácena žákům učebního oboru 36-56-H/01 Kominík ve výši 300, 400, 500 a 600,- Kč
dle tabulek (OŠKT Pardubického kraje) na základě těchto kritérií:








Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný.
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl.
Když žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu
(např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout.
Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a
neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného
výcviku) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a
omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu s § 67 školského zákona.
Žák musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale
i v celém předchozím hodnoceném pololetí.
Stipendium nebude vypláceno za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia.

Třídní učitel zpracuje podle uvedených kritérií na předepsaný formulář seznam žáků, kteří budou mít nárok
na vyplacení stipendia. Po schválení ředitelem zašle SOUP do 31. ledna a do 31. července odboru školství,
kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje na předepsaných formulářích pravidelné hlášení
o počtech žáků v jednotlivých ročnících a oborech, kteří splnili podmínky a kritéria pro přiznání stipendia
k 31. lednu a k 30. červnu. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na celé nadcházející pololetí
budou poukazovány na účet školy jako účelové do konce 1. čtvrtletí a do konce 3. čtvrtletí (případně snížené
o odpočet za předchozí pololetí).
Stipendia budou žákům vyplácena měsíčně v termínech, které budou aktuálně vyhlášeny na stránkách školy.
Žákům prvního ročníku může být stipendium vypláceno až po skončení hodnotícího období, tj. prvního
pololetí školního roku.

Schváleno školskou radou dne 15. června 2018
Mgr. Martin Valenta
ředitel školy

p. Iva Jiránková
předsedkyně školské rady

