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Podmínky vyplácení krajských stipendií 
 

Čl. 1  
Úvodní ustanovení 

 
(1) Tyto podmínky vyplácení krajských stipendií (dále jen „podmínky“) upravují výši finanční podpory 

a podmínky pro její poskytnutí z rozpočtu Moravskoslezského kraje žákům vzdělávajícím 

se v podporovaných oborech vzdělání v příspěvkových organizacích vykonávajících činnost střední 

školy zřizovaných Moravskoslezským krajem (dále také „organizace“), včetně stanovení těchto 

podporovaných oborů. Podpora krajskými stipendii je zaměřena rovněž na vybrané obory vzdělání 

organizací vykonávajících činnost v okrajových lokalitách kraje.  

(2) Cílem poskytování krajských stipendií je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole 

v podporovaných oborech vzdělání, motivovat je k dosahování kvalitních výsledků a řádné účasti 

na vzdělávání.  

(3) V souladu s ustanovením § 30 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„školský zákon“), může ředitel střední nebo vyšší odborné školy se souhlasem zřizovatele vydat 

stipendijní řád, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium. 

(4) Odbor školství, mládeže a sportu zpracuje v souladu s těmito podmínkami na každý školní rok podle 

jednotlivých podporovaných oborů vzorové stipendijní řády, které předloží ke schválení radě kraje. 

Po schválení radou kraje informuje dotčené střední školy o vydání vzorového stipendijního řádu. 

Ředitelé středních škol na základě vzorového stipendijního řádu zpracují stipendijní řád školy, který 

předkládají ke schválení školské radě a následně prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu 

radě kraje.  

(5) Krajská stipendia zahrnují podle oboru vzdělání buď prospěchovou složku, nebo motivační 

a prospěchovou složku. Vybrané obory vzdělání středních škol v organizacích okrajových lokalit 

kraje zahrnují jak motivační, tak prospěchovou složku stipendia. 

(6) Stipendijní řád školy může obsahovat i školní část, která se týká poskytování stipendií žákům 

ze zdrojů mimo rozpočet Moravskoslezského kraje. 

(7) Finanční prostředky určené na vyplácení krajského stipendia jsou organizaci poskytovány 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje formou účelového příspěvku na provoz. 

 

Čl. 2  
Obecné podmínky pro poskytování krajských stipendií  

 
(1) Obdobím pro posouzení splnění podmínek pro přiznání stipendia je pololetí školního roku. Splnění 

podmínek se posuzuje za pololetí školního roku zpětně. 

(2) Podpora krajskými stipendii se vztahuje na všechny ročníky vzdělávání v podporovaném oboru 

vzdělání střední školy. Za období hlavních prázdnin dle § 4 odst. 7 vyhlášky č. 16/2005 Sb., 

o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů se stipendium neposkytuje. 

(3) Příjemcem stipendia může být pouze žák, který ke dni vyplácení stipendia je žákem 

organizace zřizované Moravskoslezským krajem (uvedené neplatí ve 2. pololetí ročníku, ve 

kterém má žák vykonat závěrečnou nebo maturitní zkoušku), vzdělává se v denní formě 

vzdělávání v podporovaném oboru vzdělání a splňuje podmínky pro získání stipendia.   
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(4) Příjemcem stipendia není žák, který: 

a)  se vzdělává ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem 

dle § 84 školského zákona či pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 

dle § 85 školského zákona; 

b) se vzdělává v jinak podporovaném doplňujícím oboru vzdělání poskytujícím střední vzdělání 

s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělávání s maturitní 

zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0, podle části D6 přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; tímto není dotčeno právo na stipendium u žáka, 

který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání s maturitní zkouškou kategorie 

dosaženého vzdělání L0; 

c)  v průběhu pololetí, za které se posuzuje nárok na stipendium, měl neomluvenou absenci; 

d)  opakuje ročník podle ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona; právo na poskytnutí 

stipendia tomuto žákovi opětovně vzniká postupem do vyššího ročníku; 

e)  se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu povoleného ředitelem školy dle věty 

druhé § 18 školského zákona z jiných závažných důvodů; 

f) je v příslušném pololetí na vysvědčení z chování hodnocen stupněm 2 (uspokojivé) 

nebo 3 (neuspokojivé); 

g)  porušil v příslušném pololetí školní řád ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1, 2 a 3 školského 

zákona; za toto porušení je považováno takové chování či jednání, pro které byla žákovi 

uložena důtka ředitele školy (je v kompetenci ředitele střední školy podmínky zpřísnit, 

např. takto: za toto porušení je považováno takové chování či jednání, pro které byla žákovi 

uložena důtka třídního učitele a/či ředitele školy) nebo bylo pravomocně rozhodnuto 

o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy. Žák ztrácí právo na poskytnutí stipendia 

počínaje pololetím, v němž bylo žákovi doručeno oznámení o zahájení řízení o podmíněném 

vyloučení žáka ze školy, a to do konce pololetí, v němž uplyne zkušební lhůta, nejpozději 

však do konce druhého pololetí příslušného školního roku, v případě, že o tomto bude vydáno 

pravomocné rozhodnutí ředitele školy. Žák ztrácí právo na poskytnutí stipendia počínaje 

pololetím, v němž bylo žákovi doručeno oznámení o zahájení řízení o vyloučení ze školy 

do doby vydání pravomocného rozhodnutí, popř. do dne, kdy žák přestává být žákem školy, 

jestliže toto pravomocné rozhodnutí stanoví den pozdější. Po celou dobu řízení v daném 

pololetí o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy se pozastavuje vyplácení 

stipendia. V případě, že neskončí tato řízení pravomocným rozhodnutím, kterým je žák 

podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školy, bude stipendium vyplaceno jednorázově 

po ukončení těchto řízení. 

(5) V případě přestupu žáka do oboru vzdělání podporovaného krajskými stipendii v průběhu 

školního roku má tento žák při splnění podmínek nárok na stipendium. Počátek posuzovaného 

období pro přiznání nároku na stipendium počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni 

přestupu. To neplatí v případě, že jako den přestupu je stanoven první den měsíce, v tomto případě 

počíná běžet posuzované období pro přiznání nároku na stipendium od tohoto dne. Uvedené se 

použije obdobně i v ostatních případech, kdy je žák přijat do oboru vzdělání podporovaného 

krajskými stipendii nebo pokud změnil obor ve prospěch podporovaného oboru krajskými stipendii 

v průběhu školního roku. 

(6) Uzná-li ředitel střední školy, v souladu s ustanovením § 70 školského zákona, dosažené 

vzdělání žáka a na základě toho jej uvolní z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání, 

pro nárok na stipendium se nezohledňuje absence a hodnocení žáka z předmětů, ze kterých byl 

uvolněn. Byl-li žák v příslušném pololetí uvolněn z absolvování odborného výcviku nebo odborné 

praxe, bude pro účely přiznání nároku na prospěchovou složku stipendia jeho hodnocení nahrazeno 
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odpovídajícím hodnocením z předchozího vzdělávání v rámci již absolvovaného odborného výcviku 

nebo odborné praxe.  

(7) Na stipendium má nárok také žák, kterého ředitel střední školy ze závažných důvodů, zejména 

zdravotních, zcela nebo zčásti uvolnil z vyučování některého předmětu dle ustanovení 

§ 67 odst. 2 školského zákona a žák uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, kterého ředitel 

střední školy, podle tohoto ustanovení školského zákona, uvolnil z provádění určitých činností, 

případně rozhodl, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žákovi, který byl zcela 

uvolněn z vyučování některého předmětu, se pro účely přiznání nároku na prospěchovou složku 

stipendia nezohledňuje absence a hodnocení z předmětu, ze kterého byl uvolněn. Totéž platí i pro 

uplatnění nároku této složky stipendia u žáka podle § 16 odst. 9 školského zákona v předmětech, 

ve kterých nebyl na základě rozhodnutí ředitele školy hodnocen. 

 

Čl. 3  
Motivační složka stipendia 

 
(1) Cílem motivační složky stipendia je zejména zvýšení zájmu žáků o vybrané obory středního 

odborného vzdělání. 

(2) Výše motivační složky stipendia činí 700 Kč za jeden kalendářní měsíc. 

(3) Probíhá-li vzdělávání v souladu s ustanovením § 184a školského zákona zcela nebo částečně 

distančním způsobem, a tento způsob vzdělávání přesahuje polovinu dní vzdělávání v daném 

kalendářním měsíci, činí motivační složka stipendia za tento kalendářní měsíc částku 500 Kč. 

Do počtu dní vzdělávání, které se uskutečňují distančním způsobem dle věty první, se 

nezapočítávají dny, kdy v týdenních cyklech střídavě probíhá teoretická výuka části tříd prezenční 

formou a současně jiných tříd distanční formou (rotační výuka).  

 

Čl. 4  
Prospěchová složka stipendia 

 
(1) Cílem prospěchové složky stipendia je zejména zvýšení zájmu žáků o vybrané obory středního 

odborného vzdělání a jejich motivace k dosahování co nejlepších výsledků ve vzdělávání. 

(2) Pro poskytnutí prospěchové složky stipendia může činit výše omluvené absence žáka 

za posuzované pololetí školního roku max. 20 % (pozn. je v kompetenci ředitele střední školy podmínky 

zpřísnit na méně než 20 %). 

(3) Prospěchová složka stipendia je poskytována v závislosti na hodnocení žáka na vysvědčení 

za posuzované pololetí: 

a) 1 000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl a současně je v odborném výcviku 

hodnocen na vysvědčení nejhůře stupněm 3 – dobrý, 

b) 3 000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení 

maximálně 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem a maximálně 2,0 v oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení nejhůře 

stupněm 2 – chvalitebný, 

c) 5 000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním a současně je 

v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení stupněm 1 – výborný. 

(4) Do průměru známek na vysvědčení dle odst. 3 písm. b) se nezapočítává známka z chování 

a nepovinných předmětů. 
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(5) V případě slovního hodnocení žáka převede střední škola pro účely stanovení výše prospěchové 

složky stipendia slovní hodnocení do klasifikačního stupně. 

(6) U oboru vzdělání kategorie M se pojem „odborný výcvik“ nahrazuje pojmem „odborná praxe“. 

(7) Neprobíhá-li v posuzovaném období ve střední škole odborný výcvik či odborná praxe, bude výše 

prospěchové složky stipendia dle odst. 3 stanovena bez zohlednění hodnocení odborného výcviku 

či odborné praxe.  

(8) Je-li žák hodnocen v náhradním termínu dle ustanovení § 69 odst. 5 a 6 školského zákona a následně 

splní podmínky pro přiznání prospěchové složky stipendia, prospěchová složka stipendia bude vyplacena 

žákovi v náhradním termínu.  

(9) Probíhá-li vzdělávání v souladu s ustanovením § 184a školského zákona zcela nebo částečně 

distančním způsobem, a tento způsob vzdělávání přesahuje polovinu dní vzdělávání v daném pololetí 

školního roku, snižují se částky prospěchové složky stipendia uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c) o 30 %. 

Do počtu dní vzdělávání, které se uskutečňují distančním způsobem dle věty první, se nezapočítávají 

dny, kdy v týdenních cyklech střídavě probíhá teoretická výuka části tříd prezenční formou a současně 

jiných tříd distanční formou (rotační výuka). Snížení částek prospěchového stipendia dle věty první se 

nevztahuje na žáky oboru vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, kteří v daném pololetí v souvislosti 

s vyhlášeným nouzovým stavem vykonávali práci ve zdravotnickém zařízení. 

 

Čl. 5  
Podporované obory vzdělání 

 
(1) Obory vzdělání, které jsou podporovány motivační a prospěchovou složkou stipendia, uvádí 

příloha č. 1. 

(2) Obory vzdělání, které jsou podporovány prospěchovou složkou stipendia, uvádí příloha č. 2. 

 

Čl. 6  
Stipendia v organizacích okrajových lokalit kraje 

 
(1) Stipendium ve školách okrajových lokalit kraje zahrnuje jak motivační, tak prospěchovou složku.  

(2) Podmínky pro přiznání stipendia a stanovení jeho výše se řídí čl. 2, 3 a 4 obdobně. Pro poskytnutí 

motivační složky stipendia může činit výše omluvené absence žáka za posuzované pololetí školního 

roku max. 10 %. 

(3) Obory vzdělání v případě organizací, které vzdělávají žáky v okrajových lokalitách kraje a jsou 

podpořeny krajskými stipendii, uvádí příloha č. 3.  
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Čl. 7  
Termíny vyplácení stipendia a jeho evidence 

 

(1) Střední škola zajistí evidenci a vyplácení stipendií v souladu s těmito podmínkami. Tuto evidenci 

uchovává po dobu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů.  

(2) Stipendium je zpravidla vypláceno za 1. pololetí školního roku v měsíci únoru, za 2. pololetí školního 

roku v měsíci červnu (popř. červenci).  

 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Na poskytování krajských stipendií není právní nárok. 

(2) Schváleno radou kraje usnesením č. 15/955 ze dne 26. 4. 2021 s účinností ode dne 1. 9. 2021. 

(3) Doplněk č. 1 těchto podmínek schválila rada kraje usnesením č. 43/2941 ze dne 25. 4. 2022 

s účinností od 1. 9. 2022. 

 



 
 

Příloha č. 1 

 
Obory vzdělání, které jsou podporovány motivační a prospěchovou složkou 

stipendia 
 

 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU 

23-52-H/01 Nástrojař 

23-55-H/01 Klempíř 

29-53-H/01 Pekař 

29-56-H/01 Řezník - uzenář 

36-56-H/01 Kominík 

36-64-H/01 Tesař 

36-66-H/01 Montér suchých staveb 

36-67-H/01 Zedník 

36-69-H/01 Pokrývač 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Příloha č. 2 

 
Obory vzdělání, které jsou podporovány prospěchovou složkou stipendia 

 
 
 

KÓD OBORU NÁZEV OBORU 

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

23-55-H/02 Karosář 

23-61-H/01 Autolakýrník 

23-62-H/01 Jemný mechanik 

23-65-H/03 Strojník silničních strojů 

26-51-H/01 Elektrikář 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 

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

26-57-H/01 Autoelektrikář 

29-51-H/01 Výrobce potravin 

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 

37-52-H/01 Železničář 

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

41-52-H/01 Zahradník 

53-41-H/01 Ošetřovatel 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Příloha č. 3 

 
Stipendii podporované obory vzdělání a organizace, které vzdělávají žáky 

v okrajových lokalitách kraje 
 
 

NÁZEV ORGANIZACE KÓD OBORU NÁZEV OBORU 

Střední škola, Jablunkov, 

příspěvková organizace 
 

23-45-M/01 Dopravní prostředky 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 

Střední odborná škola 
a Základní škola, Město 

Albrechtice, příspěvková 
organizace 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

41-52-H/01 Zahradník 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 

Gymnázium a Střední 

odborná škola, Rýmařov, 
příspěvková organizace 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční 

Střední škola, Odry, 
příspěvková organizace* 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 

* pouze místo poskytovaného vzdělávání ve Vítkově 


