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Čl. 1 - Úvodní ustanovení 

Tento řád upravuje poskytování stipendií žákům střední školy SZŠ a VOŠ Cheb denní formy 

studia.  

Je vypracován na základě: 

I. Pravidel Karlovarského kraje pro poskytování stipendií, schválených usnesením Rady 

kraje č. RK 1260/10/16 ze dne 24. října 2016 (dále jen „Pravidla“) 

II. směrnice Karlovarské krajské nemocnice a. s. (KKN) „O poskytování náborového 

příspěvku novým NLZP a stipendií“ a 

III. podmínek přiznání příspěvků na ubytování v Domově mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb. 

Čl. 2 – Druhy stipendií 

1. Stipendium KKN (SKKN) pro obor vzdělání zdravotnický asistent - KKN 
 
Stipendium je přiznáno žákům studujícím obor zdravotnický asistent na základě směrnice 
KKN a. s. „O poskytování náborového příspěvku novým NLZP a stipendií“, jako pravidelná 
měsíční částka, která bude vyplácena po dobu trvání dohody uzavřené mezi žákem a KKN. 

2. Motivační stipendium (MS) pro obor vzdělání zdravotnický asistent - KÚ 
 
Stipendium je přiznáno žákům studujícím obor zdravotnický asistent na základě čl. III 
Pravidel Karlovarského kraje pro poskytování stipendií. 

3. Prospěchové stipendium (PS) pro obor vzdělání zdravotnický asistent - KÚ 
 
Stipendium je přiznáno žákům studujícím obor zdravotnický asistent na základě čl. IV 
Pravidel Karlovarského kraje pro poskytování stipendií. 

4. Příspěvky na ubytování v Domově mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb (PU) 
 
Za podmínek dále stanovených může být žákům studujícím všechny obory vzdělání na SZŠ 
snížena úhrada za ubytování v DM. 

Čl. 3 – Podmínky, kritéria a výše přiznaného stipendia 

1. Stipendium KKN (SKKN) pro obor vzdělání zdravotnický asistent - KKN 

Ředitel školy ve spolupráci s vrchní sestrou příslušného oddělení doporučí KKN schválení 

stipendia pro žáka 2. pololetí 3. ročníku a/nebo 4. ročníku denní formy studia, který plní 

všechna níže uvedená kritéria a projeví zájem o uzavření „Dohody o stipendiu“ s KKN. 

Další kroky a podmínky dohody řeší se žákem KKN. 

Pokud žák v průběhu poskytování stipendia nesplní některé kritérium, ředitel školy 

neprodleně informuje vrchní sestru a ekonomického ředitele KKN, který rozhodne o dalším 

postupu. Hodnotí se období 3. a 4. ročníku denní formy studia. 
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Kritéria pro přiznání stipendia 

1. žák studuje ve 3. nebo 4. ročníku SZŠ a VOŠ Cheb obor Zdravotnický asistent 

2. dosáhne v hodnocení z praktického vyučování prospěchu výborný nebo chvalitebný a 
celkové hodnocení stupněm prospěl s vyznamenáním nebo prospěl 

3. chování žáka v denní formě vzdělávání je hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi 
dobré. 

4. ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka a neudělil mu důtku ředitele školy 

5. žák nemá žádnou neomluvenou absenci  

6. stipendium se poskytuje i žáku, který opakuje ročník, max. jednou, pokud splnil kritéria 
pro přiznání stipendia. 

7. stipendium se neposkytuje žáku, který přerušil studium 

Výše stipendia činí 1500,- Kč měsíčně a poskytuje se i po dobu hlavních prázdnin. 

Konkrétní pravidla výplaty stanoví dohoda uzavřená mezi žákem a KKN.  

2. Motivační stipendium (MS) pro obor vzdělání zdravotnický asistent - KÚ 

Motivační stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku (dále jen „pololetí“). V 

případě, že se žák stane žákem vybraného oboru v průběhu školního roku, náleží mu 

stipendium za dané pololetí. 

Kritéria pro přiznání stipendia 

1. Podmínkou pro získání motivačního stipendia je, že mu v daném pololetí nebyla uložena 
žádná kázeňská opatření,  

2. nemá v daném pololetí neomluvenou absenci, 

3. vykazuje alespoň 80 % docházku ve všech povinných předmětech za dané pololetí, 
popř. za období, po které je v rámci daného pololetí žákem vybraného oboru vzdělání, 

4. není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný. 

Motivační stipendium žákovi nenáleží v období hlavních prázdnin, nebo jestliže opakuje 

příslušný ročník z prospěchových důvodů; postoupí-li žák do vyššího ročníku, má opět 

nárok na získání stipendia za výše uvedených podmínek. 

Podmínka splnění 80% docházky není požadována v případě, že se žák vzdělává podle 

individuálního vzdělávacího plánu. 

Výše motivačního stipendia činí za každé pololetí školního roku 

v  1. ročníku  1 500,- Kč, 
ve  2. ročníku  2 000,- Kč, 
ve  3. a 4. ročníku  2 500,- Kč. 

Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce 

měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.  
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3. Prospěchové stipendium (PS) pro obor vzdělání zdravotnický asistent - KÚ 

Prospěchové stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku (dále jen „pololetí“). V 

případě, že se žák stane žákem vybraného oboru v průběhu školního roku, náleží mu 

stipendium za dané pololetí. 

Kritéria pro přiznání stipendia 

1. Podmínkou pro získání prospěchového stipendia je, že je hodnocen ze všech 
předmětů, s výjimkou předmětů uznaných (§ 70 zákona školského zákona) a předmětů, 
ze kterých je uvolněn (§ 67 odst. 2 školského zákona). 

2. není klasifikován sníženou známkou z chování, 

3. žák, který se vzdělává v prvním ročníku, dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení 
za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) 2,0 včetně  

4. žák, který se vzdělává ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku, dosáhl celkový průměr 
známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování se nezapočítává) do 
1,8 včetně 

5. a zároveň není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný. 

Výše prospěchového stipendia činí za každé pololetí ve všech ročnících 1000,- Kč. 

Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce 

měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.  

4. Příspěvky na ubytování v Domově mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb (PU) 

Žák, který je ubytován v DM může požádat ředitele školy o snížení úhrady za ubytování na 

pololetí školního roku, pokud splní daná kritéria.  

Kritéria pro přiznání příspěvku na ubytování 

1. chování žáka je hodnoceno v předchozím pololetí stupněm hodnocení 1 – velmi dobré 

2. ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka a neudělil mu důtku ředitele školy 

3. žák nemá žádnou neomluvenou absenci  

4. žák v předchozím pololetí prospěl s vyznamenáním nebo prospěl 

Snížení úhrady činí za každý měsíc o: 

25% - jestliže žák dosáhne studijního průměru za předchozí pololetí do 2,0  
25% - jestliže žák doloží potvrzení o hmotné nouzi  
25% - jestliže žákovi bude přiznáno stipendium KKN dle bodu 1 tohoto článku 

Tato procenta se sčítají a o vypočítanou částku se sníží úhrada vystavená za ubytování 
od prvního měsíce následujícího pololetí. 

Další podmínky příspěvku na ubytování 
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Příspěvek lze poskytnout i žáku, který přestoupil z jiné školy na SZŠ a VOŠ Cheb; v tomto 

případě se posuzuje prospěch a chování na základě předloženého vysvědčení posledního 

pololetí z předchozí školy. 

Žákovi 1. ročníku bude v 1. pololetí poskytnut na základě jeho žádosti a výsledků jeho 

vzdělávání ve 2. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Stipendium se neposkytuje žákovi, který přerušil studium 

Pokud v období, kdy má žák přiznaný příspěvek na ubytování, dostane důtku ředitele školy, 

podmíněné vyloučení ze studia nebo má neomluvenou absenci, ztrácí nárok na příspěvek 

od následujícího měsíce. 

Příspěvek se poskytuje i žáku, který opakuje ročník, ale skutečná doba studia nepřesáhne 

standardní dobu vzdělání o více než jeden rok 

Čl. 4 – Závěrečná ustanovení 

Stipendium pro obor vzdělání zdravotnický asistent je hrazeno z prostředků KKN a.s. a 

poskytuje se po dobu platnosti Směrnice „O poskytování náborového příspěvku novým NLZP a 

stipendií“. 

Ostatní stipendia a příspěvky na ubytování v DM jsou hrazeny z prostředků SZŠ a VOŠ Cheb a 

mohou být v závislosti na finanční situaci organizace změněny nebo zcela zrušeny. 

Stipendium a příspěvky nejsou nárokovou složkou a nelze se proti neschválení žádosti odvolat. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1  – Směrnice KKN, a.s. – „O poskytování náborového příspěvku novým NLZP a 

stipendií“ 

 

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem: 1. 2. 2017 

 
V Chebu 24.1.2017                                       RNDr. Jana Kabelková 
 
 
 
          
 


