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

Stipendijní příspěvek
Příspěvek bude náležet žákům, kteří zahájí vzdělávání v prvních ročnících denní formy studia
v těchto oborech:
1. 36-52H-/001 Instalatér
2. 23-51-H/001 Zámečník => 23-51-H/01 Strojní mechanik
3. 36-67-H/001 Zedník => 36-67-H/01 Zedník
Žák, který zahájí vzdělávání získá v 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního
roku jednorázově 1500 Kč.
Vznik nároku žáka na stipendijní příspěvek
1. Žák se vzdělává v denní formě studia ve vybraných oborech.
2. Nárok žáka na stipendijní příspěvek vzniká:
a) žák nemá v příslušném období školního roku neomluvenou absenci, omlouvání absence musí
být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona,
b) žák v příslušném období neporušil povinnosti stanovené školním řádem a nemá uložena žádná
výchovná opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele), resp.
podmíněné vyloučení ze studia,
c) pro vyplacení příspěvku v měsíci prosinci, březnu a červnu je, že žák je v teoretickém
vyučování ve všech předmětech klasifikován maximálně stupněm dobrý, v odborném výcviku
maximálně stupněm chvalitebný, a je hodnocen ze všech předmětů,
d) pro vyplacení příspěvku v měsíci březnu a červnu je, že žák je klasifikován z chování stupněm
velmi dobrý,
e) pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil příslušný ročník studia,
f) žákovi, který řádně absolvuje minimálně tři po sobě následující úplné měsíce školní docházky.
3. Nárok na přiznání stipendijního příspěvku zaniká přerušením studia.
4. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek na příspěvek nárok
počínaje obdobím následujícím po dni přestupu.
5. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
6. 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).
7. Příspěvek za vyznamenání bude vyplácen zpětně, vždy v prvním výplatním termínu
v následujícím školním roce, včetně příspěvků pro absolventy, kteří složili závěrečné zkoušky
v řádném termínu a s vyznamenáním.
Jedná se o příspěvek v rámci Motivačních programů pro střední školství z rozpočtu Ústeckého
kraje.
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