STIPENDIJNÍ PROGRAM MĚSTA VODŇANY
PRO ŽÁKY
STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ SLUŽEB
VODŇANY, ZEYEROVY SADY 43/II

MĚSTO VODŇANY

Účinnost od 1.9. 2022

Stipendijní program města Vodňany pro žáky
Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
Článek 1
Úvod
Cílem tohoto programu je zvýšit zájem žáků posledních ročníků základních škol o vyjmenované
obory vzdělání, po nichž je na trhu práce poptávka.

Přehled podporovaných oborů vzdělání
Kód oboru vzdělání
23-51-H/01
41-52-H/01

Forma studia
denní
denní

Název oboru
Strojní mechanik
Zahradník

Článek 2
Účastník programu
Střední odborné učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II.

Článek 3
Poskytnutí finančních prostředků účastníkovi programu
1. Finanční prostředky budou městem Vodňany škole poskytnuty jako účelově určený příspěvek
na stipendium.
2. Finanční prostředky budou poskytnuty pouze v případě, že budou schváleny v rozpočtu města
Vodňany.
3. Výše finančních prostředků určených k vyplácení příspěvku se stanoví na kalendářní rok (10
měsíců).
4. Kontrolním podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je vždy výkonový výkaz
(zahajovací výkaz) o střední škole.
5. Nevyužité prostředky vrátí účastník na účet poskytovatele.
6. Vyúčtování finančních prostředků a vrácení nevyčerpaných finančních prostředků účastník
provede do 31. prosince příslušného roku a to tak, aby finanční prostředky byly připsány na
účet zřizovatele č. 27-2683510227/0100.
7. Na poskytnutí finančních prostředků nevzniká účastníkovi právní nárok. Žákům vzniká nárok
na příspěvek vůči střední škole pouze po splnění podmínek na poskytnutí příspěvku, do jeho
výše a pouze v rámci škole programem poskytnutých finančních prostředků.

Článek 4
Podmínky vzniku nároku žáka na stipendijní příspěvek
1. Žák se vzdělává v denní formě studia ve vybraných oborech.
2. Žák nemá v příslušném měsíci, za který je vyplácen stipendijní příspěvek, neomluvenou
absenci.
3. Žák nemá v příslušném měsíci, za který je vyplácen stipendijní příspěvek, omluvenou absenci
vyšší než 15 %.
4. Žák nemá na pololetním vysvědčení sníženou známku z chování.
5. Žák nemá na pololetním vysvědčení nedostatečnou.
6. Žák není hodnocen z odborného výcviku horší známkou než dobrou.
7. Žák neměl v předchozím pololetí průměrný prospěch z povinných předmětů horší než 2,80
8. Žáku, který byl v pololetí z nějakého důvodu neklasifikován, nebude stipendium vypláceno do
doby doklasifikace.
Aby žáku vznikl nárok na stipendijní příspěvek, musí být všechny tyto podmínky splněny současně.

Článek 5
Podmínky poskytnutí stipendijního příspěvku žáku
1. Stipendijní příspěvek bude poskytován měsíčně.
2. V případě nesplnění bodu 2 článku 4 nebude žák pobírat stipendijní příspěvek od následujícího
měsíce po měsíci, ve kterém k tomuto nesplnění došlo až do konce pololetí. V případě
nesplnění bodu 3 článku 4 nebude žák pobírat stipendijní příspěvek v následujícím měsíci po
měsíci, ve kterém k tomuto nesplnění došlo.
3. V případě nesplnění bodů 4 až 7 nebude stipendijní příspěvek vyplácen v následujícím pololetí.
4. V případě opakování ročníku nebude stipendium vypláceno po celý školní rok.
5. Podmínkou pro vyplacení částky za měsíc červen je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník
studia.
6. Nárok na přiznání stipendijního příspěvku zaniká přerušením studia.
7. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na příspěvek nárok
počínaje měsícem následujícím po dni přestupu.

Článek 6
Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Vyplácení příspěvku bude prováděno pravidelně vždy nejdříve v první dekádě následujícího
měsíce.
2. Vyplácení každé části příspěvku bude potvrzeno žákem na podpisovém listu. Podpisový list
obsahuje: jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, adresu trvalého bydliště, částku
vyplaceného příspěvku, podpis a datum převzetí. Součástí evidence je i transparentní přehled
o absenci žáků.

Článek 7
Výše vypláceného stipendijního příspěvku
1. V 1. ročníku: 500 Kč měsíčně.
Za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.000 Kč.
2. Ve 2. ročníku: 600 Kč měsíčně.
Za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500 Kč.
3. Ve 3. ročníku: 700 Kč měsíčně.
Za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.000 Kč.
4. Za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3.500 Kč.

Článek 8
Závěrečná a přechodná ustanovení
5. Stipendijní program je vyhlášen pro školní roky 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025
s ukončením tříletého studia v roce 2027.
3. Stipendijní program je vyhlášen pro žáky, kteří v těchto letech zahájí vzdělávání v prvních
ročnících podporovaných oborů a trvá do ukončení studia daného oboru, nejpozději do 30. 6.
2027.
4. Tento program se od 1. 9. 2022 vztahuje i na žáky, kterým bylo vypláceno stipendium dle
předchozího stipendijního programu.
5. Ruší se Stipendijní program města Vodňany pro žáky Středního odborného učiliště služeb
Vodňany, Zeyerovy sady 43/II ze dne 1. 9. 2019.
6. Tento stipendijní program nabývá účinnosti 1. 9. 2022

Milan Němeček
starosta

