Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21,
příspěvková organizace
Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice

Příspěvek na dojíždění
Příspěvek na dojíždění náleží žákům, kteří navštěvují střední školu a současně mají trvalý pobyt
na území Ústeckého kraje.
Příspěvek je určen žákům dojíždějícím do sídla školy z místa svého trvalého pobytu:
1. ve stejném okrese ve výši 100,- Kč měsíčně,
2. v jiném okrese ve výši 200,- Kč měsíčně,
3. též žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště školy.
Nenáleží žákům, kteří bydlí v Mostě !!!
Podmínky a kritéria pro vyplacení příspěvku žákům
1. Pro výši příspěvku je určující místo trvalého pobytu žáka a sídlo navštěvované školy, případně
místo výkonu hlavní činnosti mimo sídlo školy (odloučené pracoviště), kam žák dojíždí
na teoretickou či praktickou výuku.
2. Podmínkou pro vyplacení částky:
a) v měsíci prosinci, březnu a červnu je, že žák nebude mít neomluvenou absenci
a nebude mít časté pozdní příchody do výuky v teoretickém vyučování i odborném výcviku viz “Školní řád“ čl. V, odstavec C., bod 2.,
b) v měsíci prosinci, březnu a červnu je, že žák neporuší povinnosti stanovené školním řádem
a nemá uložena žádná výchovná opatření (NTU,DTU, DŘ), resp. podmíněné vyloučení
ze studia,
c) v měsíci březnu a červnu je, že žák je klasifikován z chování stupněm velmi dobrý,
d) v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník studia.
3. Součástí evidence je transparentní přehled o absenci žáků. Omlouvání absence musí být
v souladu s § 67 odst. 1 a 3 a § 68 odst. 2 školského zákona. Přehled o absenci žáků vede třídní
učitel v třídní knize a učitel odborného výcviku v deníku učitele odborného výcviku.
4. Příspěvek bude vyplacen pouze za vzdělávání v denní formě studia.
5. V případě, že žák opakuje ročník a žádný příspěvek v předchozím ročníku neobdržel, má na něj
při dodržení všech podmínek nárok.
6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na příspěvek nárok
počínaje obdobím následujícím po dni přestupu.
7. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
8. Vyplácení příspěvku bude prováděno pravidelně vždy v poslední dekádě měsíců:
• prosinec (za období září - listopad),
• březen (za období prosinec - únor),
• červen (za období březen - červen).
Jedná se o příspěvek v rámci Motivačních programů pro střední školství z rozpočtu Ústeckého
kraje.
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