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Zásady pro poskytování motivačních odměn žákům studijních oborů  

Mechanik elektrotechnik ( 26-41-L/01) a Informační technologie (18-20-M/01 ) 

Střední školy Educhem a.s. 

 

V souladu s § 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka Střední školy EDUCHEM a.s. tyto Zásady pro poskytování 

motivačních odměn žákům studijních  oborů  MECHANIK ELEKTROTECHNIK  26-41-L/01 a 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  18-20-M/01 pro školní rok 2018/2019. Cílem tohoto programu je 

podpořit zájem žáků o studium vybraných oborů školy a podpořit jejich dobré studijní výsledky při 

vzdělávání. 

 

Pravidla a podmínky pro výplatu motivačních odměn 

 

V průběhu studia je za vynikající studijní výsledky Střední školou Educhem a.s. vypláceno 

prospěchové stipendium žákům oboru Mechanik elektrotechnik a Informačních technologie, kteří 

splňují stanovená kritéria. 

Podmínkou pro získání prospěchového stipendia je skutečnost, že se žák vzdělává ve vybraném 

oboru v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň je k termínu 

školního pololetí: 

a) je hodnocen ze všech předmětů; 

b) není klasifikován sníženou známkou z chování; 

c) nemá neomluvenou absenci ve vyučování; 

d) není podmínečně vyloučen ze školy; 

e) nemá závažné porušení školního řádu (tj. kázeňský postih od důtky třídního učitele); 

f) nejedná v rozporu s dobrými mravy a neporušuje obecně závazné právní předpisy; 

g) nemá splatné finanční závazky ke škole; 

h) nemá průměrnou absenci ve vyučování vyšší než 25% ve sledovaném pololetí (rozhodující slovo 

má v tomto bodě ředitelka školy – např. pro případ delší nemoci, případně velmi mírného překročení 

hranice absence apod.); 
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Jednotlivým kritériím je přiřazována bodová škála a výsledný počet bodů tvoří základnu pro 

přiznání konkrétní výše motivační odměny. 

Pokud žák splní výše zadaná kritéria, získá nárok na stipendium podle dosažených bodů dle 

následující tabulky: 

Bodové hodnocení: 

 

Prospěchový průměr 1,00 – 1,50 5 bodů 

Prospěchový průměr 1,51 – 1,75 4 body 

Prospěchový průměr 1,76 – 2,00 3 body 

Účast na DOD Každá účast – 1 bod 

Den techniky a chemie 1 bod 

Prezentace školy na veřejnosti Každá účast – 1 bod 

Sportovní reprezentace školy Každá reprezentace – 1 bod 

Vědomostní soutěže Každá účast – 1 bod 

 

Bodová hranice pro získání stipendia: 

8 a více 3.000,- 

5 – 7  2.000,- 

3 – 4  1.000,- 

 

Stipendia se poskytují v následující výši vždy na základě vyhodnocení příslušného pololetí. 

Stipendia budou splatná vždy do konce následujícího měsíce po ukončení pololetí školního roku 

v pokladně Střední školy EDUCHEM a.s. Tyto zásady nabývají účinnosti od 1. 9. 2018. 

 

 

Mgr. Helena Kripnerová, v.r. 

ředitelka školy 
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