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STIPENDIJNÍ ŘÁD 
 

 

 

Úvodní ustanovení 
 

1) Stipendijní řád Střední školy letecké s.r.o., Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice (dále jen 

„škola“), se vydává v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. § 30 odst. 4 (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

2) Stipendijní řád stanoví podmínky, za nichž se žákům školy, kteří jsou přihlášeni k dennímu 

studiu, přiznává prospěchové stipendium za výborné studijní výsledky (dále jen 

„prospěchové stipendium). 

3) O přiznání stipendia studenti nežádají. 

4) Rozdělení finančních prostředků na prospěchová a mimořádná stipendia stanovuje ředitel 

školy. 

 

 

Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky 
 

1) Prospěchové stipendium se přiznává studentovi jako odměna za výborné studijní výsledky 

předcházejícího pololetí školního roku. U žáků 1. ročníku nejdříve po I. pololetí, u žáků 

4. ročníku může být přiznáno nejpozději za I. pololetí. 

2) Za výborný studijní výsledek v uplynulém pololetí se považuje splnění níže uvedených 

podmínek: 

a) dosažení průměrného prospěchu v intervalu (1,0-1,6), při výpočtu průměrného 

prospěchu se nepřihlíží ke známce z chování 

b) žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření nebo snížena známka z chování 

c) plní povinnosti žáka stanovené ve „Školním řádu“. 

3) Výše prospěchového stipendia při průměrném prospěchu v intervalu: 

(1,00-1,1)  Kč 500,- 

(1,11-1,2)  Kč 400,- 

(1,21-1,3)  Kč 300,- 

(1,31-1,4)  Kč 200,- 

(1,41-1,5)  Kč 100,- 

(1,51-1,6)  Kč   50,- 

 

V případě, že významná část hodnotícího pololetí proběhla formou distanční výuky, bude 

výše prospěchového stipendia snížena na polovinu. V případě, že hodnotící pololetí 

proběhlo celé, nebo z velké části formou distanční výuky, včetně hodnocení žáků distanční 

formou, nebude prospěchové stipendium za toto pololetí vypláceno. 

 

4) Písemné návrhy prospěchového stipendia z vyčleněných prostředků školy, předkládá 

ke schválení řediteli školy třídní učitel. 
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Výplata stipendia 
 

1) Prospěchové stipendia se zpravidla vyplácejí měsíčně v průběhu následujícího pololetí 

školního vyučování, vždy ke dni 5. v měsíci, za uplynulý měsíc. Připadne-li tento den 

na den volna nebo svátek, pak nejbližší předcházející pracovní den. 

2) Výplatní termíny a seznamy studentů – stipendistů – vyhlašuje vedení školy na veřejně 

přístupném místě nejpozději 14 dnů po ukončení jednání pedagogické rady školy 

za uplynulé pololetí. 

3) Stipendia nevyzvednutá nejpozději do konce následujícího pololetí propadají a vrací se zpět 

do finančních zdrojů pro přiznávání stipendií. 

 

Závěrečné ustanovení 
 

1) Tento stipendijní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2021 a je platný do vydání 

nového stipendijního řádu. 

 

 

 

Kunovice 1. září 2021 

 

 

 

 

Mgr. Hynek Horňáček v.r. 

ředitel školy 

 


