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Zásady pro poskytování motivačních odměn žákům studijního oboru
APLIKOVANÁ CHEMIE a ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE
z prostředků rozpočtu Ústeckého kraje

Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání
ve školním roce 2017/2018“ (dále jen „Program“) je vyhlášen na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017. Program je určen pro žáky,
kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se v některém z podporovaných
oborů vzdělávání. Program se podpůrně řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.
Stipendium se týká žáků oborů Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Aplikovaná chemie.
Výše poskytované dotace žadatelům na žáka, který splní stanovená pravidla a kritéria činí
minimálně 1 500,- Kč. Žák, který se vzdělává v některém vybraném oboru uvedeném v čl. II.
tohoto programu získá v:
 1. ročníku 1 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově
1 500,- Kč
 2. ročníku 2 000,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově
2 500,- Kč
 3. ročníku - učňovský obor vzdělání: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání při
závěrečných zkouškách jednorázově 5 000,- Kč - maturitní obor vzdělání: 2 500,- Kč za
pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
 4. ročníku 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5
000 Kč
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Kritéria pro poskytnutí stipendia
1. Žák má trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělává se v denní formě studia ve
vybraných oborech vzdělání uvedených v čl. II. tohoto programu (v případě zkrácené denní
formy studia se stipendium neposkytuje).
2. Žák v daném pololetí nesmí mít neomluvenou absenci, kázeňské opatření v podobě důtky
ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia či sníženou známku z chování. Omlouvání
absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona.
3. Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50%.
4. Žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí v žádném z předmětů
klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani nehodnocen či neklasifikován s výjimkou
lékařem doporučeného uvolnění.
5. Žák nepřerušil studium.
6. Stipendium neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral stipendium v předchozím období.
7. Žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku nebo ve 4.
ročníku maturitní zkoušku.
8. V případě přestupu žáka z jiné školy, obdrží stipendium až za následující pololetí školního
roku

Střední škola EDUCHEM a.s.
Bankovní spojení
IČ: 250 141 88
ČSOB 228 756 701 /0300
DIČ: CZ 250 141 88
BIC CZ 830300
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem ve spisové značce B 947

