
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 2016/17: 
 
I. Podmínky pro obdržení stipendia pro žáky 1. ročníku oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř jsou 
následující: 
  
1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání vzdělání 

2. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka ředitele 
školy, podmíněné vyloučení ze studia či snížená známka z chování.  

3. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku v rámci odborného výcviku hodnocen hůře než známkou dobrý.  

4. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu neklasifikován.  

5. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.  

6. Žák nesmí být hodnocen na konci pololetí z žádného předmětu nedostatečně.  
 

Tabulka výše podpory v Kč: 

 absolvent 1.pololetí absolvent 2.pololetí vyznamenání na výročním vysvědčení 

1. ročník 1500 1500 1500 

2. ročník 2000 2000 2500 

3. ročník 2500 XXX XXX 

 

II. Podmínky pro obdržení stipendia pro žáky 1. ročníku oboru Zahradnictví: 
  
1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání vzdělání 

2. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka ředitele 
školy, podmíněné vyloučení ze studia 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 školního roku hodnocen hůře než známkou dobrý z předmětů vázaných na tyto 
oblasti RVP: Základy zahradnické výroby, Pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, Sadovnická a krajinářská 
tvorba, Stroje, zařízení a motorová vozidla.  

5. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu neklasifikován.  

6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok.  

7. Žák nesmí být hodnocen na konci pololetí z žádného předmětu nedostatečně.  
 

Tabulka výše podpory v Kč: 

 absolvent 1.pololetí absolvent 2.pololetí 

1. ročník 1500 1500 

2. ročník 2000 2000 

3. ročník 2500 2500 

4.ročník 3000 XXX 

 

III. Způsob podání žádosti a vyplacení stipendií 
 
1. Na základě podkladů dodaných do 3.2. 2017 za 1. pololetí, resp. do 30.6. za 2. pololetí zástupcem ředitele pro 
teoretickou výuku zajistí ekonomka školy do 9. února 2017, resp. do 7. července 2017 odeslání požadavku 
o poskytnutí finančního příspěvku na podporu vybraných oborů vždy za odpovídající pololetí v listinné podobě na 
Odbor školství, sportu a kultury Olomouckého kraje s využitím vzoru z přílohy č.1 
 

2. Podklady pro žádost budou vyhotoveny ve formě podpisové listiny podle vzoru v příloze č.2, která bude následně 
využita pro výplatu stipendií. Správnost nároků stvrdí na podpisové listině před podáním žádosti svým podpisem třídní 
učitel. Výplata bude následně provedena v pokladně školy v termínech 3.-12. dubna 2017 resp. 18.-27. září 2017.  
 

3. Vyúčtování stipendií a odeslání tabulky podle přílohy č.3 včetně podepsaných podpisových listin na KÚOK zajistí 
ekonomka školy do 17. října 2017. 

 

 

Olomouc, 31.1.2017        Ing. Petr Sklenář, ředitel 

 


