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Stipendijní řád Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia 

pro rok 2022 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) V souladu s ustanovením § 30 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „školský zákon“), vydává ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, 

příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou (dále jen „škola“), pro rok 2022 

stipendijní řád (dále jen „řád“), podle něhož lze poskytovat a vyplácet prospěchové stipendium, 

(dále jen „stipendium“), žákům níže uvedených oborů vzdělání, (dále jen „podporovaný obor 

vzdělání“): 

a) 18-20-M/01 Informační technologie (ve třídách označených A, B, C); 

b) 18-20-M/01 Informační technologie (ve třídách označených K). 

(2) Stipendijní řád určuje podmínky pro poskytnutí stipendia v roce 2022. Účelem stipendijního 

řádu je stanovení pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se v podporovaném 

oboru vzdělání ve škole. 

(3) Cílem poskytování stipendií je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve škole v podporovaných 

oborech vzdělání, motivovat je k dosahování kvalitních výsledků a řádné účasti na vzdělávání.  

(4) Finanční prostředky určené na vyplácení stipendia jsou škole poskytovány smlouvou  

č. 1410002882 o poskytnutí finančního daru uzavřenou mezi školou a společností ČEPS, a.s. 

se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 25702556, DIČ: CZ25702556 zapsané dne 

16.10.1998 u Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597. 

Čl. 2 

Obecné podmínky pro poskytování stipendií 

(1) Obdobím pro posouzení splnění podmínek pro přiznání stipendia je den nabytí účinnosti 

tohoto řádu.  
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(2) Podpora stipendii se vztahuje na všechny ročníky vzdělávání v podporovaném oboru 

vzdělání střední školy s výjimkou prvního ročníku. Za období hlavních prázdnin se stipendium 

neposkytuje. 

(3) Příjemcem stipendia může být pouze žák, který ke dni účinnosti tohoto řádu je žákem školy 

a vzdělává se v denní formě vzdělávání v podporovaném oboru vzdělání. 

(4) Podpora stipendii je rozdělena tak, že příjemcem stipendia může být jen jeden žák z každé 

třídy s výjimkou prvního ročníku u podporovaného oboru podle čl. 1 odst. 1 písm. a. 

(5) Podpora stipendii je dále rozdělena tak, že příjemcem stipendia mohou být jen dva žáci z 

každé třídy s výjimkou prvního ročníku u podporovaného oboru podle čl. 1 odst. 1 písm. b. 

Čl. 3 

Posouzení a přiznání stipendia 

(1) Ředitel školy posoudí následující kritéria pro přiznání stipendia: 

a) Prospěch žáka za 1. pololetí školního roku, ve kterém nabyl tento řád účinnosti. 

b) Aktivita žáka nad rámec svých běžných povinností, zejména tím, že se zúčastnil  

1. letních škol a výjezdních kempů, které pořádá či spolupořádá škola, 

2. zahraničního výjezdu či pobytu, které pořádá či spolupořádá škola, 

3. obdobného výjezdu či pobytu, při kterém reprezentoval školu anebo, že 

4. spoluorganizoval den otevřených dveří školy. 

c) Umístění v anketě student roku 2020/2021, které reflektuje hodnocení práci žáka 

všemi pedagogy školy. 

(2) Ředitel školy po posouzení kritérií uvedených v odst. 1 tohoto článku zkonzultuje svůj návrh 

s odbornými pedagogy, kteří žáka vyučují, případně tento návrh zkonzultuje i s dalšími 

pedagogy, uzná-li to za vhodné. 

(3) Ředitel školy sdělí žákovi, že kritéria uvedená v odst. 1 tohoto článku posoudil a stipendium 

žákovi přiznal. 
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Čl. 4 

Termíny vyplácení stipendia a jeho evidence 

(1) Škola zajistí evidenci a vyplácení stipendií v souladu s tímto řádem. Tuto evidenci uchovává 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Stipendium ve výši 1.500,- Kč je vypláceno žákovi měsíčně, tak, že 

a) za měsíce leden, únor, březen, duben, květen a červen bude stipendium vyplaceno do 

konce měsíce července, 

b) za měsíce září, říjen a listopad bude stipendium vyplaceno do konce měsíce 

následujícího, 

c) za měsíc prosinec bude stipendium vyplaceno do konce měsíce prosince. 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Na poskytování stipendií není právní nárok. 

(2) Stipendijní řád nabývá platnosti dnem 1. 6. 2022. 

(3) Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2022. 

(4) Stipendijní řád byl odsouhlasen zřizovatelem ve smyslu § 30 odst. 5 školského zákona 

usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1182 ze dne 16. 5. 2022. 

 

V Praze dne 1. 6. 2022 

 

Ing. Radko Sáblík v.r. 

ředitel školy 


