
Pravidla pro poskytování motivačních stipendií 
 

(1) Žákům, kteří splňují podmínky dále stanovené, poskytne kraj Vysočina motivační stipendium. 

(2) Žákovi bude poprvé poskytnuto motivační stipendium za pololetí školního roku, ve kterém 
předložil žádost. 

(3) Motivační stipendium bude poskytováno po dobu vzdělávání žáka ve střední škole v učebním 
oboru skupiny H, maximálně však po dobu tří let. Motivační stipendium nebude poskytováno 
zpětně. 

(4) Motivační stipendium je tvořeno základním stipendiem a prospěchovým stipendiem. Výše 
základního stipendia je stanovena ve dvou úrovních pro různé skupiny podporovaných oborů. 
Pro obory skupiny A dle přílohy 1 činí výše základního stipendia 700 Kč měsíčně, pro obory 
skupiny B dle přílohy 1 činí výše základního stipendia 400 Kč měsíčně. Výše prospěchového 
stipendia je stanovena ve výši 1000 Kč za pololetí školního roku shodně pro obě skupiny 
oborů. 

(5) Základní stipendium bude poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí současně splnil 
všechny následující podmínky: 

− žák neměl žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném 
výcviku; 

− celková omluvená absence žáka v teoretické výuce a v odborném výcviku nepřesáhla 
90 hodin; 

− žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo 
podmíněného vyloučení ze školy nebo nepodmíněného vyloučení ze školy, ani nebyl 
hodnocen sníženým stupněm hodnocení chování;  

− žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec 
června) v žádném z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani 
neklasifikován či nehodnocen; žák nemusí být klasifikován, pokud byl uvolněn nebo 
nehodnocen z předmětu na základě rozhodnutí ředitele školy; 

− žák byl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušného pololetí (konec ledna a konec 
června) klasifikován z odborného výcviku nejhůře stupněm dobrý; 

− žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku. 

(6) Prospěchové stipendium bude poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí splnil podmínky 
podle odst. 5 a 

- měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5 a 

- v žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4 (dostatečný) a 

- z odborného výcviku byl hodnocen stupněm 1 (výborný). 

(7) Motivační stipendium bude poskytováno za celé pololetí dohromady, a to po jeho ukončení 
a po doručení řádně vyplněného výkazu dle přílohy 3 ze školy. Motivační stipendium bude 
poskytnuto do 60 dnů ode dne doručení výkazu na kontaktní adresu krajského úřadu (Krajský 
úřad kraje Vysočina, OŠMS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava) na bankovní účet uvedený v žádosti.  

(8) Po ukončení pololetí vyplní škola výkaz dle přílohy 3, ve kterém uvede identifikační údaje 
(jméno, příjmení, datum narození, název školy, název a kód oboru, ročník studia) a podklady 
za příslušné pololetí pro stanovení výše motivačního stipendia (počet neomluvených hodin, 
počet omluvených hodin, počet předmětů klasifikovaných stupněm nedostatečný, počet 
předmětů klasifikovaných stupněm dostatečný, klasifikaci z odborného výcviku, termín 
úspěšného ukončení závěrečné zkoušky, pokud se jedná o 2. pololetí 3. ročníku, kázeňská 



opatření a průměrný prospěch pololetní klasifikace. Správnost údajů ověří ředitel školy nebo 
jím pověřená osoba. Škola vyplňuje výkaz pouze v případech, kdy žák splňuje kritéria pro 
poskytnutí motivačního stipendia. Škola doručí řádně vyplněné žádosti zpravidla do 10 dnů po 
ukončení pololetí na kontaktní adresu. 

(9) Dle podkladů ve výkazech stanoví Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje 
Vysočina výši motivačních stipendií pro jednotlivé žáky, sestaví jejich seznam a předloží Radě 
kraje Vysočina k rozhodnutí. 

 


