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představenstvo a.s.
schvaluje tuto směrnici z pozice zřizovatele VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Působnost:
představenstvo VÍTKOVICE, a.s. ve funkci jediného společníka, resp. akcionáře v působnosti valných
hromad dceřiných společností schvaluje tuto směrnici a ustanovení této směrnice jsou uplatňována a
závazná pro žáky VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY, zaměstnance a organizační složky
(kteří vykonávají činnosti dle této směrnice) v rámci společností skupiny VÍTKOVICE a statutární orgány
jednotlivých Společností zabezpečí aplikací této směrnice.
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ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1

V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitel školské právnické osoby
VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY (dále jen „Škola“) stipendijní řád pro žáky
preferovaných oborů vzdělání, kteří se připravující pro společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen
„Společnosti“).

2

Cílem Stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je k dosahování
nadprůměrných výsledků při vzdělávání.

3

Stipendijní řád určuje zásady pro poskytování stipendií (dále jen „Stipendia“) žákům řádného
denního studia preferovaných oborů vzdělání.

ČLÁNEK 2 - POSKYTOVÁNÍ STIPENDIA
1

Podmínky pro poskytování Stipendia:
a) uzavření Stipendijní smlouvy,
b) prospěch žáka:
-

v teoretickém vyučování nebude v ukončeném pololetí školního roku hodnocen stupněm
nedostatečný, přičemž musí být hodnocen ze všech vyučovaných předmětů, s výjimkou
těch, na které je z vyučování uvolněn ředitelem školy,

-

v odborném výcviku nesmí být hodnocen hůře než stupněm dobrý.

c) v hodnoceném pololetí nesmí mít žák sníženou známku z chování, musí řádně plnit své studijní
povinnosti, jeho chování nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí porušovat obecně
závazné právní předpisy.
2

Smlouvu o poskytování Stipendia (dále jen „Stipendijní smlouva“) uzavírá s žákem a jeho
zákonným zástupcem (jde-li o nezletilého žáka) příslušná společnost.

3

O udělení Stipendia (jeho pozastavení nebo odejmutí) rozhoduje, v souladu se směrnici S – 002
Podpisový řád, statutární orgán společnosti na návrh třídního učitele, nebo učitele odborného
výcviku po schválení ředitele školské právnické osoby. Jeho rozhodnutí je konečné a nelze se
proti němu odvolat.

4

Hodnocení splnění podmínek pro výplatu Stipendia se provádí pololetně, vždy po uzavření
klasifikace za příslušné pololetí školního roku, tj. do 31. ledna a do 30. června daného školního
roku.

5

Třídní učitel předloží, na základě výsledků pololetního nebo závěrečného hodnocení žáků, řediteli
Školy ke schválení návrh na přiznání Stipendia na další pololetí. Ředitel školy zabezpečí předání
podkladů pro výplatu Stipendia personálnímu útvaru (dále jen „PÚ“) Společnosti, s níž byla
uzavřena smlouva o poskytování Stipendia.

6

Stipendia budou žákovi vyplácena na základě klasifikace závěrečného hodnocení 1. ročníku od 1.
pololetí 2. ročníku studia (mimo období letních prázdnin) po celou dobu studia. Poslední měsíc,
za který žákovi stipendium náleží, je měsíc, ve kterém v řádném termínu složí závěrečnou nebo
maturitní zkoušku. Výplata Stipendií bude prováděna měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního
měsíce, za který vznikl na Stipendium nárok.

7

Výplata Stipendia za měsíce od řádného termínu do opravného termínu závěrečné nebo maturitní
zkoušky žáku nenáleží.

8

Statutárním orgánem společnosti, se kterou má žák uzavřenou Stipendijní smlouvu, může být v
průběhu klasifikačního období Stipendium pozastaveno nebo odejmuto. Návrh na pozastavení
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nebo odejmutí Stipendia dává třídní učitel po projednání s učitelem odborného výcviku, popřípadě
s vychovatelem (u ubytovaných žáků) nebo instruktorem odborného výcviku řediteli školy, který
návrh schválí a postoupí PÚ Společnosti, který předloží návrh statutárnímu orgánu Společnosti.
Stipendium může být pozastaveno nebo odejmuto:
a) při neomluvené absenci ve vyučování,
b) při udělení podmínečného vyloučení nebo vyloučení ze školy,
c) při závažném porušení školního řádu,
d) při jednání v rozporu s dobrými mravy a porušení obecně závazných právních předpisů,
e) z vážných zdravotních důvodů, pokud z rozhodnutí o zdravotní způsobilosti k práci
vystaveném poskytovatelem pracovnělékařské služby pro Společnost (dále jen „smluvním
lékařem“) vyplývá, že nemůže vykonávat práci, na kterou se připravoval.
9

Po skončení důvodů, pro které byla výplata Stipendia pozastavena, může statutární orgán
společnosti rozhodnout o obnovení výplaty Stipendia. Od pozastavení výplaty Stipendia do
rozhodnutí o obnovení jeho výplaty žákovi Stipendium nenáleží.

ČLÁNEK 3 - VÝŠE STIPENDIA
1

Stipendium je poskytováno žákům preferovaných učebních oborů.

2

Preferované obory středního vzdělání s výučním listem (3-leté obory): Slévač, Modelář, Nástrojař,
Strojní mechanik, Obráběč kovů.

3

Preferované obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (4-leté obory): Mechanik seřizovač,
Mechanik seřizovač – mechatronik, Mechanik strojů a zařízení, Strojírenství.

4

Výše Stipendia
3-leté obory s výučním listem
4-leté obory s maturitní zkouškou

Preferované učební obory
Měsíčně

Ročně

2. ročník

500,-

5000,-

3. ročník

1000,-

10 000,-

4. ročník

2000,-

20 000,-

CELKEM

až 35 000,-

ČLÁNEK 4 - STIPENDIJNÍ SMLOUVA
1

Stipendijní smlouvu (vzor viz Příloha 1 – Stipendijní smlouva_nezletilí) uzavírají s žáky
preferovaných oborů (dále jen „stipendisty“) a jejich zákonnými zástupci (v případě nezletilých
žáků) jednotlivé Společnosti. Stipendijní smlouvu (vzor viz Příloha 2 – Stipendijní smlouva zletilí) uzavírají s žáky preferovaných oborů (dále jen „stipendisty“) jednotlivé Společnosti.

2

Smlouvu o poskytování Stipendia uzavírá jménem společnosti statutární orgán Společnosti.

3

Smlouva upravuje povinnosti společnosti a povinnosti stipendisty.

4

Na základě uzavřené smlouvy je společnost povinna:
a) platit stipendistovi po dobu studia Stipendium stanovené v článku 3 této směrnice převodem na
účet,
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b) po řádném ukončení studia umožnit stipendistovi uzavření pracovní smlouvy na dobu
neurčitou a zařadit ho na pracovní pozici v souladu s dosaženým vzděláním, osobními
schopnostmi a aktuálním zdravotním stavem,
c) umožnit stipendistovi další profesní růst a vzdělávání v případě jeho přijetí do pracovního
poměru po úspěšném ukončení studia.
5

Stipendista je na základě uzavřené smlouvy povinen:
a) plnit řádně své studijní povinnosti tak, jak to vyplývá z požadavků zvoleného oboru vzdělání,
b) usilovat o dosažení co nejlepších studijních výsledků a o ukončení studia v řádném termínu,
c) podepsat po řádném ukončení studia se společností pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
s nástupem od 1. následujícího měsíce,
d) ode dne vzniku pracovního poměru pracovat ve Společnosti
-

nejméně 3 roky, pokud jde o žáky 3 letých preferovaných oborů s výučním listem,

-

nejméně 4 roky v případě žáků preferovaných oborů vzdělání s maturitní zkouškou,

je-li v obou případech stipendijní smlouva uzavřena v 2. ročníku; v případě uzavření smlouvy
v ročníku vyšším, je závazek o rok kratší,
e) po dobu trvání pracovního poměru ke společnosti řádně plnit své pracovní povinnosti,
f) vrátit Společnosti poskytnuté Stipendium, pokud po skončení studia neuzavře pracovní
smlouvu s výjimkou případu, kdy není pracovní smlouva uzavřena proto, že pro něj Společnost
nenalezla pracovní uplatnění,
g) vrátit Společnosti alikvótní část poskytnutého Stipendia, pokud neodpracuje od skončení studia
dobu sjednanou ve Stipendijní smlouvě,
h) vrátit Společnosti poskytnuté Stipendium, pokud smluvní lékař Společnosti nepotvrdí vážné
zdravotní důvody, pro které není možné vykonávat pracovní činnost ve společnosti.
6

Závazek stipendisty vztahující se k vzniku a délce trvání pracovního poměru sjednaný
za podmínek stanovených bodem 5., písmenem d) tohoto článku, zůstává nezměněn.

ČLÁNEK 5 - MIMOŘÁDNÁ ODMĚNA
1

Na návrh Školy nebo Společnosti, s níž má stipendista uzavřenu Stipendijní smlouvu, může být
v případech zvláštního zřetele hodných poskytnuta vedením Společnosti stipendistovi mimořádná
finanční odměna do výše 10 000 Kč.

ČLÁNEK 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1

Tento Stipendijní řád školy byl projednán a schválen na zasedání Rady školské právnické osoby
dne 14. 01. 2014 a je platný od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

2

Se Stipendijním řádem byl seznámen pedagogický sbor školy na zasedání Pedagogické rady dne
23. 1. 2014.

3

Stipendijní řád navazuje na směrnici S-111/2014 – Školní řád, který je platný od 17. 9. 2013.

4

Žáci, kteří již stipendium pobírají, se řídí směrnici ŘŠ QP -10 ze dne 1. 9. 2009.
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Příloha 1

Stipendijní smlouva - nezletilí

Stipendijní smlouva nezletilý.dot

Příloha 2
Stipendijní smlouva – zletilí

Stipendijní smlouva zletilý.dot
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