Podmínky vyplácení krajských stipendií, přehled podporovaných oborů
vzdělání a seznam středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem
s podporovanými obory
Podle ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „školský zákon“), mohou ředitelé středních nebo vyšších
odborných škol se souhlasem zřizovatele vydat stipendijní řád, podle něhož lze
žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium. Z toho důvodu se navrhuje,
aby krajská stipendia byla zapracována do stipendijních řádů středních škol s tím,
že krajské stipendium by mělo motivační a prospěchovou složku v závislosti na oboru
vzdělání.
Radě kraje je předložen seznam podporovaných oborů vzdělání, přičemž se jedná
pouze o obory kategorie H a L0, a to jen v denní formě vzdělávání. Podpora není
navržena pro žáky vzdělávající se v jiné než denní formě vzdělávání a příp.
ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem či pro získání
středního vzdělání s maturitní zkouškou. Vybrané obory vzdělání určené k podpoře
v rámci krajských stipendií jsou zařazeny do dvou kategorií:
-

kategorie A – obory vzdělání podpořeny motivační i prospěchovou
složkou,
kategorie B – obory vzdělání podpořeny jen prospěchovou složkou
stipendia.

Cílem stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole
a motivovat je k dosahování kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání. Účelem
stipendijního řádu má být stanovení pravidel a podmínek pro poskytování stipendií
žákům vzdělávajícím se v podporovaném oboru vzdělání ve střední škole.
Obecné podmínky pro splnění práva na poskytnutí krajských stipendií:
-

příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává v podporovaném
oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání (vyjma zkráceného
studia pro získání středního vzdělání s výučním listem či pro získání středního
vzdělání s maturitní zkouškou).

Krajská stipendia budou poskytována od školního roku 2020/2021 ve všech ročnících,
a to jak u oborů vzdělání zařazených do kategorie A, tak i u oborů vzdělání
zařazených do kategorie B.
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Motivační složka stipendia v oborech vzdělání kategorie A
Žák získá právo na poskytnutí motivační složky stipendia, jestliže jsou splněny
následující podmínky:
-

-

žák je v období, za nějž se posuzuje vznik jeho práva na stipendium
a současně ke dni vyplácení stipendia, žákem střední školy a přitom
se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání,
žák nesmí porušit školní řád ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1, 2 a 3
školského zákona; za toto porušení je považováno takové chování či jednání,
pro které byla žákovi uložena důtka ředitele školy nebo bylo rozhodnuto
o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy,
žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou neúčast ve vzdělávání,
chování žáka je na vysvědčení za pololetí příslušného školního roku hodnoceno
stupněm hodnocení 1 – velmi dobré.

Posuzovaným obdobím, za nějž vznikne žákovi právo na motivační složku
stipendia, je kalendářní měsíc.
Nově je navrhováno, aby výše motivační složky byla stanovena jednotně
na 700 Kč/1 měsíc.
Žák ztrácí právo na poskytnutí motivační složky stipendia:
-

-

-

za kalendářní měsíc, ve kterém mu byla uložena důtka ředitele školy (pozn.
je v kompetenci příslušné střední školy podmínky zpřísnit, např. takto: žák
ztrácí právo na poskytnutí motivační složky stipendia za každý kalendářní
měsíc v příslušném pololetí, jestliže mu byla uložena důtka třídního učitele či
ředitele školy),

za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení
o podmíněném vyloučení ze školy do konce měsíce, v němž uplyne zkušební
lhůta, v případě, že o tomto bude vydáno pravomocné rozhodnutí ředitele
školy,
za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení o vyloučení
ze školy do vydání pravomocného rozhodnutí ředitele školy,
za každý kalendářní měsíc v příslušném pololetí, jestliže je jeho chování
hodnoceno za toto pololetí na vysvědčení stupněm hodnocení 2 – uspokojivé
či 3 – neuspokojivé.

Po dobu řízení o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy
se pozastavuje vyplácení motivační složky stipendia. V případě, že neskončí tato
řízení pravomocným rozhodnutím o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy,
bude motivační složka stipendia vyplacena jednorázově po ukončení těchto řízení.
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Prospěchová složka stipendia v oborech vzdělání kategorie A a B
Posuzovaným obdobím pro přiznání prospěchové složky stipendia je pololetí
školního roku. Cílem je, aby žáci dosahovali co nejlepších výsledků ve vzdělávání.
Podmínkou pro přiznání a vyplacení prospěchové složky stipendia je skutečnost, že
-

žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání a současně je žákem střední
školy ke dni vyplácení stipendia,
chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno stupněm
1 – velmi dobré,
maximální výše omluvené absence za pololetí je 20 % (pozn. je v kompetenci
příslušné střední školy podmínky zpřísnit na méně než 20 %).

Nově je navrhováno zvýšit prospěchovou složku stipendia dle stávajících
kategorií na 1000/3000/5000 Kč za pololetí.
Výše prospěchové složky stipendia bude vyplacena ve třech úrovních a závisí
na hodnocení žáka za pololetí školního roku:
-

-

úroveň A – 1.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl
a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení nejhůře stupněm
3 – dobrý,
úroveň B – 3.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl
s průměrem známek na vysvědčení maximálně 2,4 v oborech vzdělání
s výučním listem a maximálně 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou
a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení nejhůře stupněm
2 – chvalitebný,
úroveň C – 5.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl
s vyznamenáním a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení
stupněm 1 – výborný.

V případě, že žák je hodnocen v náhradním termínu dle ustanovení § 69 odst. 5 a 6
školského zákona a následně splní podmínky pro přiznání prospěchové složky
stipendia, prospěchová složka stipendia bude vyplacena žákovi v náhradním termínu.
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Návrh podporovaných oborů vzdělání podle kategorie A a B
Přehled oborů zařazených do kategorie A
Kód oboru

Název oboru

23-52-H/01

Nástrojař

23-55-H/01

Klempíř

29-53-H/01

Pekař

29-56-H/01

Řezník - uzenář

36-56-H/01

Kominík

36-64-H/01

Tesař

36-66-H/01

Montér suchých staveb

36-67-H/01

Zedník

36-69-H/01

Pokrývač

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

Přehled oborů zařazených do kategorie B
Kód oboru

Název oboru

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

23-55-H/02

Karosář

23-61-H/01

Autolakýrník

23-62-H/01

Jemný mechanik

23-65-H/03

Strojník silničních strojů

26-51-H/01

Elektrikář

26-51-H/02

Elektrikář - silnoproud

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-57-H/01

Autoelektrikář

29-51-H/01

Výrobce potravin

33-41-L/01

Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

34-52-H/01

Tiskař na polygrafických strojích

37-52-H/01

Železničář

39-41-L/02

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

41-52-H/01

Zahradník

53-41-H/01

Ošetřovatel

Kategorie B je rozšířena o tyto obory: Jemný mechanik, Tiskař na polygrafických strojích, Výrobce
potravin, Autolakýrník, Strojník silničních strojů, Karosář, Ošetřovatel, Autoelektrikář, Zahradník,
Elektrikář - silnoproud, Železničář (jedná se o obory vzdělání, které jsou výrazně požadované trhem
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práce, počet žáků vzdělávajících se v nich je vyšší než v případě oborů vzdělání zařazených
v kategorii A, ale žáci nejsou příliš motivováni dosahovat lepších výsledků ve vzdělávání).
Jsou dále sjednoceny podmínky stipendií pro všechny tříleté „elektrikářské“ obory vzdělání (Elektrikář,
Elektrikář - silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje) tak, že nově budou všechny tyto
obory zařazeny do kategorie B.
Všechny čtyři podporované maturitní obory vzdělání jsou zařazeny do kategorie B (Mechanik strojů
a zařízení, Mechanik seřizovač, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení) – cílem je klást důraz na lepší výsledky ve vzdělávání žáků.

Seznam středních škol zřizovaných krajem, které mají ve školském
rejstříku zapsány podporované obory vzdělání a budou jimi nabízeny
ve školním roce 2020/2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Obor Pekař, Řezník - uzenář, Výrobce potravin*, Tiskař na polygrafických strojích
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát
pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Obor Elektrikář
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace
Obor Zahradník
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
Obory Zedník, Elektrikář - silnoproud
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Obory Mechanik seřizovač, Autoelektrikář, Zahradník
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
Obory Klempíř, Tesař, Zedník, Pokrývač, Elektrikář - silnoproud, Operátor dřevařské
a nábytkářské výroby, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Obor Mechanik seřizovač
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Obory Tesař, Zedník, Elektrikář, Elektrikář - silnoproud
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Obory Elektrikář, Elektrikář - silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
Obory Pekař, Řezník - uzenář
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace
Obory Pekař, Řezník - uzenář, Výrobce potravin
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Obor Pekař
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
Obor Mechanik seřizovač
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
Obory Tesař, Montér suchých staveb, Zedník, Malíř a lakýrník, Operátor dřevařské
a nábytkářské výroby
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Obory Karosář, Autolakýrník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Autoelektrikář,
Železničář*
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Obory Nástrojař, Tesař, Zedník, Mechanik strojů a zařízení
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Obory Nástrojař, Mechanik seřizovač, Elektrikář - silnoproud
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18

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace
Obory Klempíř, Kominík, Tesař, Zedník, Karosář, Strojník silničních strojů, Autoelektrikář
19 Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Obory Jemný mechanik, Elektrikář, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
20 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Obor Elektrikář, Železničář**
21 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Obor Mechanik strojů a zařízení, Elektrikář, Elektrikář - silnoproud, Elektromechanik pro
zařízení a přístroje
22 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Obor Ošetřovatel
23 Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace
Obor Ošetřovatel
24 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace
Obor Ošetřovatel
25 Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
Obor Zahradník
26 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace
Obory Mechanik seřizovač, Karosář, Autolakýrník, Autoelektrikář
* od 1. 9. 2019
** pouze v případě zápisu oboru vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení
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