
Podmínky pro získání stipendia 

pro obory ukončené maturitní zkouškou 

1. Stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku. 

 

2. Podmínkou pro získání stipendia je, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně individuálního 

vzdělávacího plánu) a zároveň 

a) mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,  

b) nemá v daném pololetí neomluvenou absenci, 

c) je v daném pololetí hodnocen z chování stupněm hodnocení velmi dobré, 

d) je hodnocen ze všech předmětů,  

e) není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný, 

f) dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) 

u oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou do 1,5 a zároveň je jeho celkové hodnocení na 

vysvědčení prospěl s vyznamenáním 

 

Výše stipendia 

 

Výše stipendia činí za každé pololetí školního roku  

a) 1. ročníku   1.000 Kč 

b) 2. ročníku   1.500 Kč  

c) 3. ročníku   2.000 Kč 

d) 4. ročníku   2.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

Podmínky pro získání stipendia 

pro obory ukončené závěrečnou zkouškou 

3. Stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku  

 

4. Podmínkou pro získání stipendia je, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně individuálního 

vzdělávacího plánu) a zároveň 

g) mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,  

h) nemá v daném pololetí neomluvenou absenci, 

i) je v daném pololetí hodnocen z chování stupněm hodnocení velmi dobré, 

j) je hodnocen ze všech předmětů,  

k) není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný, 

l) dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se 

nezapočítává) u oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou do 1,5, nebyl ze žádného 

odborného předmětu hodnocen stupněm hodnocení horším než 3 - dobrý  

a zároveň v hodnocení odborného výcviku dosáhl stupně prospěchu 1 – výborný nebo  

2 – chvalitebný, přičemž jeho celkové hodnocení na vysvědčení je prospěl  

s vyznamenáním nebo prospěl.  

 

Výše stipendia 

 

Výše stipendia činí za každé pololetí školního roku  

e) 1. ročníku   1.000 Kč 

f) 2. ročníku   1.500 Kč  

g) 3. ročníku   2.000 Kč 

 

 


