
Stipendijní program  

pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání 

 

Stipendijní řád 
(schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 375/19/ZK dne 27. 8. 2019) 

 

platný od 1. 9. 2020 
 

I. 

Stipendijní program je určen pro žáky, kteří se vzdělávají v podporovaných oborech vzdělání 

poskytovaných středními školami se sídlem na území Libereckého kraje. 

 

II. 

Podporované obory vzdělání 
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41-41-M/01 Agropodnikání 2016/2017 Zapojen partner1 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 2011/2012   

26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud) 2011/2012   

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2020/2021   

36-52-H/01 Instalatér 2011/2012   

23-62-H/01 Jemný mechanik 2012/2013   

23-55-H/02 Karosář 2020/2021   

23-55-H/01 Klempíř 2011/2012   

31-58-H/01 Krejčí 2020/2021   

41-56-H/01 Lesní mechanizátor 2020/2021   

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 2011/2012   

23-52-H/01 Nástrojař 2010/2011   

23-56-H/01 Obráběč kovů 2015/2016   

53-41-H/01 Ošetřovatel 2019/2020   

29-53-H/01 Pekař 2020/2021   

29-56-H/01 Řezník – uzenář 2010/2011   

28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 2010/2011   

23-51-H/01 Strojní mechanik 2010/2011   

23-65-H/03 Strojník silničních strojů 2017/2018 Zapojen partner2 

28-46-M/01 Technologie silikátů 2016/2017 Zapojen partner3 

36-64-H/01 Tesař 2010/2011   

28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů 2020/2021   

41-52-H/01 Zahradník 2020/2021   

36-67-H/01 Zedník 2010/2011   

41-51-H/01 Zemědělec – farmář 2016/2017   

82-51-H/03 Zlatník a klenotník 2020/2021   

41-57-H/01 Zpracovatel dřeva 2020/2021   



 

                                                 
1 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, 

Bělíkova 1387, příspěvková organizace 
2 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 

Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 
3 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný 

Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace 

 

 

III. 

Typy stipendijních příspěvků 

1. MOTIVAČNÍ 

2. PROSPĚCHOVÝ 

 

IV. 

Stipendijní příspěvek MOTIVAČNÍ 

1. Základní podmínky pro získání motivačního stipendijního příspěvku: 

a) Žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání. 

b) Žák nemá v daném měsíci neomluvenou absenci (absence se omlouvají v souladu 

s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav, a školního 

řádu). 

c) Žák vykazuje za sledovaný měsíc alespoň 75% docházku. 

d) Žák není klasifikován sníženou známkou z chování. 

e) Nárok na příspěvek vzniká žákům pouze do věku 26 let.  

 

 

2. Specifické podmínky pro získání motivačního stipendijního příspěvku: 

a) Přestoupí-li žák na podporovaný obor do jiné střední školy, nebo přestoupí-li na 

podporovaný obor v rámci navštěvované školy, náleží mu při dodržení všech 

stanovených podmínek příspěvek, a to počínaje měsícem následujícím po dni 

přestupu (např. přestoupí-li žák k 25. 10., obdrží příspěvek až za měsíc listopad). 

b) Žák zahájí vzdělávání v denní formě studia v podporovaném oboru po úspěšném 

složení maturitní zkoušky v jiném oboru vzdělání střední školy. V případě, že 

ředitel školy uzná žákovi teoretickou část studia v podporovaném oboru 

v návaznosti na složení maturitní zkoušky a rozhodne o tom, že žák se musí 

účastnit pouze praktického vyučování, pak se podmínky uvedené v bodu 1. odst. b) 

a c) tohoto stipendijního řádu vztahují na praktické vyučování. Tato podmínka se 

vztahuje i na případy individuálního vzdělávacího plánu žáků.  

 

3. Motivační stipendijní příspěvek se nevyplatí: 

a) V období hlavních prázdnin. 

b) Jestliže žák opakuje příslušný ročník z prospěchových důvodů. Postoupí-li žák do 

vyššího ročníku, má opět nárok na příspěvek, a to při dodržení všech stanovených 

podmínek.  

c) Žákům v závěrečném ročníku studia u oborů vzdělání skupiny H v měsíci červnu 

a u oborů vzdělání skupiny M v měsících květnu a červnu. 

 

4. Výše motivačního stipendijního příspěvku činí:  

a) 1. ročník 500 Kč 



b) 2. ročník 500 Kč 

c) 3. ročník 500 Kč 

d) 4. ročník 500 Kč 

 

5. Motivační stipendijní příspěvek vyplácí škola, a to měsíčně z prostředků, které obdrží 

od Libereckého kraje a partnerů projektu. 

 

V. 

Stipendijní příspěvek PROSPĚCHOVÝ 

1. Základní podmínky pro získání prospěchového stipendijního příspěvku: 

a) Žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání (platí 

i pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem).  

b) Žák je ke konci příslušného pololetí klasifikován ze všech předmětů. 

c) V případě, že žák přestoupí do jiné střední školy zřizované Libereckým krajem, 

náleží mu při dodržení všech stanovených podmínek příspěvek, a to počínaje 

pololetím, ve kterém přestoupí. 

 

2. Specifické podmínky pro získání prospěchového stipendijního příspěvku: 

a) Pro žáky vzdělávající se v podporovaném tříletém oboru vzdělání kategorie H 

(1) Žák, který se vzdělává v 1. ročníku, dosáhl celkový průměr známek na 

vysvědčení za sledované pololetí do 2,2 včetně (známka z chování se 

nezapočítá). 

(2) Žák, který se vzdělává ve 2. nebo 3. ročníku, dosáhl celkový průměr známek 

na vysvědčení za sledované pololetí do 2,0 včetně (známka z chování se 

nezapočítá). 

b) Pro žáky vzdělávající se v podporovaném čtyřletém oboru vzdělání kategorie M  

(1) Žák, který se vzdělává v 1. ročníku, dosáhl celkový průměr známek na 

vysvědčení za sledované pololetí do 1,7 včetně (známka z chování se 

nezapočítá). 

(2) Žák, který se vzdělává ve 2., 3. nebo 4. ročníku, dosáhl celkový průměr 

známek na vysvědčení za sledované pololetí do 1,5 včetně (známka z chování 

se nezapočítá). 

 

3. Prospěchový stipendijní příspěvek se nevyplatí: 

a) Jestliže žák opakuje příslušný ročník v již studovaném oboru vzdělání 

z prospěchových důvodů. Postoupí-li žák do vyššího ročníku, má opět nárok na 

příspěvek, a to při dodržení všech stanovených podmínek. 

b) Žák není ke konci příslušného pololetí klasifikován ze všech předmětů; žák nemusí 

být klasifikován, pokud byl uvolněn nebo nehodnocen z předmětu na základě 

rozhodnutí ředitele školy. 

 

4. Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí: 

a) Pro žáky vzdělávající se v podporovaném tříletém oboru vzdělání kategorie H 

- 1. ročník 1000 Kč  

- 2. ročník 2000 Kč 

- 3. ročník 3000 Kč 

b) Pro žáky vzdělávající se v podporovaném čtyřletém oboru vzdělání kategorie M  

- 1. ročník 1000 Kč 

- 2. ročník 2000 Kč 

- 3. ročník 3000 Kč 



- 4. ročník 4000 Kč 

 

 

5. Prospěchový stipendijní příspěvek vyplácí škola pololetně z prostředků, které obdrží 

od Libereckého kraje a partnerů projektu. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na stipendijní příspěvek není právní nárok.  

2. Liberecký kraj si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělání, podmínky pro 

získání stipendijních příspěvků, výši stipendijních příspěvků, jakož i právo stipendijní 

program bez náhrady zrušit.   

3. Tento Stipendijní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020 a nahrazuje dosud platný 

Stipendijní řád platný od 1. 9. 2019.  

 


