Pravidla pro poskytování finančních příspěvků žákům středních škol ve Zlínském kraji
v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“
účinnost od 1. 9. 2017

Základní nastavení


V rámci systému jsou poskytovány finanční příspěvky žákům denní formy vzdělávání ve
vybraných oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem kategorie H, a to při splnění
dále uvedených podmínek.



Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných středních
škol se sídlem na území Zlínského kraje.



Seznam oborů zařazených do „Podpory řemesel v odborném školství“ je uveden dále. Seznam
podporovaných oborů může být změněn na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje.



Systém je koncipován jako náběhový. Pokud je do seznamu podporovaných oborů zařazen nový
obor, je poskytování finančních příspěvků žákům zaváděno počínaje žáky 1. ročníků.

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání
1. ročník:
300,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník:
400,- Kč měsíčně, září až červen, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník:
500,- Kč měsíčně, září až leden, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 3 000,- Kč

Podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku žákům


Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1
a 3 školského zákona a se školním řádem. V případě neomluvené absence je poskytování
příspěvku žáku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na dobu 3 měsíců. Pokud
se neomluvená absence opakuje, je poskytování příspěvku zastavováno opakovaně.



Žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku hůře než známkou dobrý.
V opačném případě je poskytování příspěvku žáku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu
výplaty na dobu 3 měsíců.



Žák nemá sníženou známku z chování. V případě snížené známky z chování je poskytování
příspěvku žáku pozastaveno na následující klasifikační období (tzn. únor až červen v případě
snížené známky v 1. pololetí, září až leden v případě snížené známky ve 2. pololetí školního
roku).



Žák není podmíněně vyloučen ze studia. V případě, že ředitel rozhodne o podmínečném
vyloučení ze studia, je poskytování příspěvku žáku pozastaveno od termínu výplaty podle
rozhodnutí ředitele na dobu pěti měsíců. Při vyloučení ze studia (v době do nabytí účinnosti
rozhodnutí) je poskytování příspěvku zastaveno bezodkladně od nebližšího termínu výplaty.



V případě souběhu více výše uvedených opatření se uplatní nejpřísnější z nich (tzn., že měsíce,
po které je poskytování příspěvku zastaveno, se nesčítají).



Jednorázový příspěvek za vyznamenání je žákům 1. a 2. ročníku poskytnut na konci školního
roku za podmínky, že mají v daném měsíci podle výše uvedených pravidel nárok na poskytnutí
příspěvku. Žákům 3. ročníku je jednorázový příspěvek za vyznamenání poskytnut bez dalších
podmínek.
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Příspěvek není žákům poskytován za měsíce červenec a srpen. Rovněž není poskytnut po
dobu přerušení studia.



Příspěvek za daný kalendářní měsíc je poskytnut tehdy, je-li žák žákem dané školy a oboru
v celém kalendářním měsíci. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, je mu při dodržení všech
podmínek příspěvek poskytován počínaje prvním dnem následujícího měsíce.



Ve speciálních případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje o poskytnutí příspěvku žákovi
ředitel příslušné střední školy, a to s ohledem na účel zavedení podpory řemesel jako motivačního
nástroje pro volbu oboru ze strany uchazečů ze základních škol a jejich následné setrvání v oboru
a řádné denní studium.

Další pokyny k poskytování příspěvků


Se systémem „Podpory řemesel v odborném školství“ budou žáci podporovaných oborů
seznámeni prostřednictvím příslušných středních škol s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu
Zlínského kraje.



Střední školy, které jsou do systému zapojeny, budou ve všech propagačních materiálech uvádět,
že se u vybraných oborů jedná o finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje.



Poskytování příspěvku žákům bude prováděno pravidelně vždy nejpozději do 15. dne
následujícího měsíce za předcházející měsíc. Poskytnutí příspěvku bude prokazatelně potvrzeno
žákovým podpisem.



Střední škola si stanoví bližší podrobnosti způsobu a evidence poskytování příspěvků v souladu
s pravidly a dle svých podmínek tak, aby byla s to transparentně doložit dodržení stanovených
pravidel a výši poskytnutých příspěvků.



Žádost o přidělení finančních příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje a následné vyúčtovaní za dané
období zasílají organizace ve stanovené struktuře a termínech na Odbor školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

Seznam oborů zařazených do „Podpory řemesel v odborném školství“
Strojírenství a strojírenská výroba
1. 2351H/01 Strojní mechanik
2. 2352H/01 Nástrojař
3. 2355H/01 Klempíř
4. 2355H/02 Karosář
5. 2356H/01 Obráběč kovů
Technická chemie a chemie silikátů
6. 2858H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
7. 2852H/01 Chemik
Potravinářství a potravinářská chemie
8. 2953H/01 Pekař
9. 2956H/01 Řezník – uzenář
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
10. 3254H/01 Výrobce obuvi
Stavebnictví, geodézie a kartografie
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11. 3652H/01 Instalatér
12. 3659H/01 Podlahář
13. 3664H/01 Tesař
14. 3667H/01 Zedník
Speciální a interdisciplinární obory
15. 3941H/01 Malíř a lakýrník
Zemědělství a lesnictví
16. 4151H/01 Zemědělec - farmář

Doplnění seznamu s účinností od 1. 9. 2018
Zpracování dřeva a hudebních nástrojů
17. 3356H/01 Truhlář
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
18. 3452H/01 Tiskař na polygrafických strojích
19. 3457H/01 Knihař

https://www.zkola.cz/management/oos/podpora-remesel/Stranky/Podpora-remesel.aspx
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