KARLOVARSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ STIPENDIÍ ŽÁKŮM
VZDĚLÁVAJÍCÍM SE VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH
KARLOVARSKÝM KRAJEM
Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada kraje“) se usnesla na těchto P ravidlech pro

poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných
Karlovarským krajem (dále jen „Pravidla“)
Preambule

Kraj má v souladu s ustanovením § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), pečovat
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jednou z priorit Karlovarského
kraje je zkvalitnění středního odborného vzdělávání, ve kterém se dlouhodobě potýká s nízkou
úrovní dosahovaných studijních výsledků a rovněž s velkým úbytkem počtu žáků v průběhu
vzdělávání. Tento problém je rovněž identifikován ve strategických rozvojových dokumentech
kraje, např. v Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020, Dlouhodobém záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016 – 2020, Krajském akčním
plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje.
Čl. I.
Předmět úpravy a vymezení základních pojmů

1. Účelem tohoto předpisu je stanovení pravidel pro poskytování stipendií žákům
vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem (dále jen „kraj“).
2. Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává ve střední škole zřizované
krajem, v daném školním roce je mladší než 26 let a splňuje podmínky stanovené pro
získání stipendia.
3. Tato Pravidla se vztahuji na žáky všech oborů vzdělání středních škol kromě oborů 78-62C/02 Praktická škola dvouletá, 78-42-M/01 Technické lyceum, 78-42-M/03 Pedagogické
lyceum, 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/61
Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium.
Čl. II.
Podmínky pro získání stipendia

1. Stipendium lze získat vždy za pololetí školního roku (dále jen „pololetí“).
2. Podmínkou pro získání stipendia je, že se žák vzdělává v denní formě vzdělávání (včetně
individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň
a) mu v daném pololetí nebyla uložena žádná kázeňská opatření,
b) nemá v daném pololetí neomluvenou absenci,
c) je v daném pololetí hodnocen z chování stupněm hodnocení velmi dobré,
d) je hodnocen ze všech předmětů, s výjimkou předmětů uznaných dle § 70 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),
a dále s výjimkou předmětů, ze kterých je uvolněn dle § 67 odst. 2 školského zákona,
e) není ze žádného předmětu hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečný,
f) dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování
se nezapočítává) u oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou do 1,5 a zároveň
je jeho celkové hodnocení na vysvědčení prospěl s vyznamenáním,
g) dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí (známka z chování
se nezapočítává) u oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou do 1,5, nebyl ze
žádného odborného předmětu hodnocen stupněm hodnocení horším než 3 - dobrý
a zároveň v hodnocení odborného výcviku dosáhl stupně prospěchu 1 – výborný nebo
2 – chvalitebný, přičemž jeho celkové hodnocení na vysvědčení je prospěl
s vyznamenáním nebo prospěl.
3. Stipendium žákovi nenáleží
a) v období hlavních prázdnin,
b) jestliže opakuje příslušný ročník z prospěchových důvodů; postoupí-li žák do vyššího
ročníku, má opět nárok na získání stipendia, a to při splnění všech stanovených
podmínek.
4. V případě, že se žák stane žákem podporovaného oboru vzdělání v průběhu školního roku,
náleží mu při dodržení všech stanovených podmínek stipendium za dané pololetí.
Čl. III.
Výše stipendia, náležitosti evidence a termíny vyplácení stipendia

1. Výše stipendia činí za každé pololetí školního roku u všech oborů vzdělání u žáka
a) 1. ročníku
1.000 Kč
b) 2. ročníku
1.500 Kč
c) 3. ročníku
2.000 Kč
d) 4. ročníku
2.000 Kč
2. Evidenci a vyplácení stipendií zajišťuje příspěvková organizace vykonávající činnost střední
školy (dále jen „příspěvková organizace“).
3. Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, za 1. pololetí školního roku zpravidla do konce
měsíce února a za 2. pololetí zpravidla do 30. června.
Čl. IV.
Finanční krytí

1. Finanční prostředky určené na vyplácení stipendií jsou příspěvkové organizaci poskytovány
z rozpočtu kraje formou navýšení provozního příspěvku, a to na základě její žádosti.
2. Žádost o navýšení provozního příspěvku pro účel vyplácení stipendií (dále jen „žádost“) se
podává ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „OŠMT“), na předepsaném formuláři (Příloha č. 1 Pravidel).
3. Žádost za 1. pololetí příslušného školního roku musí být podána do 15. února a za 2. pololetí
příslušného školního roku do 15. července. Na žádosti podané po termínu nebude brán
zřetel. OŠMT může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout
zmeškání termínu pro podání žádosti.
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Čl. V.
Vyúčtování a kontrola poskytnutých finančních prostředků

1. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je kraj jako poskytovatel finančních
prostředků určených na vyplácení stipendií oprávněn kontrolovat dodržení podmínek. Tuto
kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci a členové příslušných orgánů kraje.
2. Příspěvková organizace je povinna OŠMT předložit vyúčtování poskytnutých finančních
prostředků, a to výhradně na předepsaném formuláři (Příloha č. 2 Pravidel) v termínu do
31. 10. příslušného roku. OŠMT po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti
vyúčtování a dodržení stanoveného účelu použití poskytnutých finančních prostředků.
3. Poskytnuté finanční prostředky musí být příspěvkovou organizací použity v souladu s těmito
Pravidly. Za dodržení účelu čerpaných finančních prostředků, za pravdivost a správnost
závěrečného finančního vyúčtování odpovídá příspěvková organizace.
4. V případě nevyčerpání celého objemu finančních prostředků musí být nevyužité finanční
prostředky vráceny zpět na účet kraje do 25. 10. příslušného roku, a to formou
bezhotovostního převodu na účet kraje vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy
Vary, č. účtu 27-5622800267/0100, variabilní symbol .........................., specifický symbol
………………………..
Čl. VI.
Závěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí stipendia není právní nárok.
2. Karlovarský kraj si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělání, podmínky pro
získání stipendií, výši stipendií, jakož i právo program bez náhrady zrušit.
3. Tato Pravidla včetně příloh jsou zveřejněna na webových stránkách kraje http://www.krkarlovarsky.cz/Vzdelavani/sdel_akt/aktuality/.
4. Tato Pravidla byla schválena usnesením rady kraje č. RK 991/08/18 ze dne 20. 8. 2018.
5. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2018.
6. Dnem 31. 8. 2018 se zrušují Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve
vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem
schválená usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1260/10/16 ze dne 24. 10 2016.
V Karlových Varech dne 23. 8. 2018
Mgr. Jana Vildumetzová
hejtmanka Karlovarského kraje
Přílohy:
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č. 1 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje
č. 2 - Vyúčtování finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje
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