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Zásady pro poskytování motivačních odměn žákům studijního oboru  MECHANIK ELEKTROTECHNIK 

a INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE z prostředků zřizovatele školy pro školní rok 2019/2020. 

 

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 a INFORMAČNÍ 

TECHNOLOGIE  pro školní rok 2019/2020. Cílem tohoto programu je podpořit zájem žáků o studium 

oboru Mechanik elektrotechnik a Informační technologie a podpořit jejich dobré studijní výsledky při 

vzdělávání. 

 

Pravidla a podmínky pro výplatu motivačních odměn 

 

V průběhu studia je za vynikající studijní výsledky zřizovatelem školy společností RIC Most 

vypláceno prospěchové stipendium žákům oborů Mechanik elektrotechnik a Informační 

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 za dané 

pololetí školního roku: 

A. je hodnocen ze všech předmětů, 

B. není klasifikován sníženou známkou z chování, 

C. nemá neomluvenou absenci a kázeňská opatření, 

D. dosáhl celkového prospěchového průměru známek na vysvědčení za sledované pololetí 

(nejhorší hodnocení za jednotlivé předměty je známka chvalitebně), 

E. podporuje dobré jméno školy účastní ve vědomostních a sportovních soutěžích,  

F. složí maturitní zkoušku v řádném termínu (v případě žáků posledního ročníku). 

 

Jednotlivým kritériím je přiřazována bodová škála a výsledný počet bodů tvoří základnu pro 

stanovení pořadí žáků v ročníku každého oboru a přiznání konkrétní výše prospěchového 

stipendia. 

 

Bodové hodnocení: 
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Prospěchový průměr do 1,50 10 bodů 

Prospěchový průměr do 1,80 5 bodů 

1. místo ve vědomostních soutěžích 5 bodů  

2. místo ve vědomostních soutěžích  4 body 

3. místo ve vědomostních soutěžích 3 body 

Účast v soutěži pořádané spol. UNIPETROL 

(bez umístění na 1. – 3. místě) 

2 body 

Účast v soutěži pořádané jiným subjektem 

než spol. UNIPETROL (bez umístění na 1. – 3. 

místě) 

1 bod 

Reprezentace školy na sportovních soutěžích 1 bod 

 

Výše prospěchového stipendia pro první 3 studenty v ročníku s nejvyšším počtem dosažených 

bodů: 

1. místo 20.000,- 

2. místo 14.000,- 

3. místo 10.000,- 

 

Prospěchová stipendia se poskytují žákům vždy na základě vyhodnocení každého pololetí a jsou 

žákům předávána společně se zástupci zřizovatele  1x ročně koncem měsíce června. 

 

Tyto zásady nabývají účinnosti od 1. 9. 2019. 

 

Mgr. Helena Kripnerová, v.r. 

ředitelka školy 
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