
 

 

 
 
CÍLE A ROZSAH PLATNOSTI 

1. Cílem je podpořit a motivovat zájem žáků o studium vybraných tříletých oborů vzdělání 
s výučním listem a doplnit vznikající disharmonii v nabídce a poptávce na trhu práce. 

2. Mezi vybrané obory vyučované Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín byl 
zařazen následující obor vzdělání s výučním listem: 

 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud 

 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 
3. V souladu s tímto programem je od 1. 9. 2019 poskytována žákům výše uvedených oborů 

vzdělání v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora.  

 
 
KRITÉRIA A VÝŠE FINANČNÍ PODPORY ŽÁKŮM VYBRANÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

 

1. ročník: 
 

Finanční podpora bude proplacena 3 nejlepším žákům příslušného oboru vždy na konci 
školního roku (žákům s nejlepším celkovým průměrným prospěchem ze všech vyučovacích 
předmětů), a to následovně: 
 

1. ročník 1. pololetí 2. pololetí 

Žák s 1. nejlepším průměrným prospěchem - 3000 

Žák s 2. nejlepším průměrným prospěchem - 2000 

Žák s 3. nejlepším průměrným prospěchem - 1000 
 

Žáci 1. ročníku budou dle těchto kritérií podpořeni pouze ve 2. pololetí.  
Nezbytnou podmínkou pro proplacení uvedené finanční podpory je splnění níže uvedených 
dalších podmínek pro vyplácení finančního příspěvku žákům.  
 
 

2. ročník: 
 

Finanční podpora bude proplacena 3 nejlepším žákům příslušného oboru vždy na konci 
klasifikačního období (žákům s nejlepším celkovým průměrným prospěchem ze všech 
vyučovacích předmětů), a to následovně: 
 

2. ročník 1. pololetí 2. pololetí 

Žák s 1. nejlepším průměrným prospěchem 3000 3000 

Žák s 2. nejlepším průměrným prospěchem 2000 2000 

Žák s 3. nejlepším průměrným prospěchem 1000 1000 
 

Žáci 2. ročníku budou dle těchto kritérií podpořeni v 1. i 2. pololetí.  
Nezbytnou podmínkou pro proplacení uvedené finanční podpory je splnění níže uvedených 
dalších podmínek pro vyplácení finančního příspěvku žákům.  
 



 
 

3. ročník: 
 

Finanční podpora nebude proplácena přímo. Nejlepším žákům uvedených oborů škola umožní 
část odborného výcviku absolvovat na smluvních pracovištích školy. Nejlepší žáci těchto 
oborů tak získají možnost přilepšit si finančně formou produktivní práce v konkrétní firmě  
a zároveň získají možnost navázat v těchto firmách kontakty pro svoji lepší budoucí 
uplatnitelnost na trhu práce. 
 
 
 

DALŠÍ PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ŽÁKŮM 

1. Žák je žákem školy po dobu minimálně 4 měsíců v příslušném klasifikačním období 
(pololetí). 

2. Žák nemá žádnou neomluvenou absenci za příslušné pololetí. 
3. Žák je na vysvědčení za příslušné pololetí klasifikován ve všech vyučovacích 

předmětech. 
4. Žák nesmí být na vysvědčení za příslušné pololetí z žádného vyučovacího předmětu 

hodnocen známkou horší jak dobrý (3).  
5. Žák nemá na vysvědčení za příslušné pololetí sníženou známku z chování. 
6. Žák není v příslušném pololetí podmíněně vyloučen ze studia 

 
 
 

VYPLÁCENÍ PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA 

 Třídní učitel ihned po uzavření klasifikace za příslušné pololetí školního roku 
(pedagogická rada), vypracovává na základě výše uvedených kritérií seznam žáků, 
kteří mají nárok na prospěchové stipendium, včetně konkrétních finančních částek. 
Ten pak předkládá řediteli školy jako návrh na udělení finanční podpory. 

 Finanční podpora se vyplácí vždy na konci klasifikačního období (pololetí) v hotovosti  
na základě předloženého seznamu, schváleného ředitelem školy.  

 Na finanční podporu není právní nárok a v případě nedostatku finančních prostředků 
si poskytovatel vyhrazuje možnost výši uvedených částek finanční podpory úměrně 
zkrátit, případně její proplácení zcela zrušit.  

 
 
 
Vsetín dne 2.9.2019 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Marek Wandrol, v.r. 
ředitel školy 


