Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.
Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108

Stipendijní řád
I.
Úvodní ustanovení
V souladu s §30 zákona č.561/2004Sb. (Školský zákon) vydává ředitelství školy
stipendijní řád platný pro všechny žáky SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
Stipendijní řád SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. určuje zásady pro poskytování
prospěchových stipendií studentům řádného denního studia SOŠ NET OFFICE Orlová, spol.
s r.o.
II.
Prospěchové stipendium
Studentům může být z prostředků školy přiznáno prospěchové stipendium za výborné
studijní výsledky. Prospěchové stipendium přiznává ředitel školy studentům od 2. pololetí I.
ročníku do konce studia, kteří v předchozím pololetí studia studovali s vyznamenáním a
dosáhli studijní průměr do 1,50 (včetně) v pásmech podle odstavce III. Hodnocení se provádí
po skončení každého pololetí, t.j. 31.1. a 30.6. daného školního roku.
Studentům může být z prostředků školy přiznáno stipendium i za reprezentaci školy
v odborných soutěžích. Stipendium přiznává ředitel školy studentům od 2. pololetí I. ročníku
do konce studia, kteří dosáhli v předchozím pololetí studia výborných výsledků v soutěžích
regionálního, krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru. Hodnocení a
posouzení se provádí po skončení každého pololetí, t.j. 31.1. a 30.6. daného školního roku.

III.
Stipendijní pásma
Prospěchové stipendium se určuje na základě průměrného prospěchu dosaženého
studentem v předchozím pololetí studia. Stipendijní pásma jsou určena takto:
pásmo
1.
2.
3.

průměr
1,00
1,00 - 1,20 (včetně)
1,20 - 1,50 (včetně)

Částky přiznané v jednotlivých pásmech mohou být stanoveny ředitelem školy pro každý
školní rok odlišně.
IV.
Výplata stipendií
Prospěchové stipendium se vyplácí studentům vždy 10. kalendářní den v měsících září –
červen daného školního roku na sekretariátě školy. Připadne-li den výplaty na den

pracovního volna, pracovního klidu nebo školní prázdniny, provádí se výplata v nejbližším
pracovním dni, který následuje.
Výplata prospěchového stipendia se zastavuje, je-li proti studentovi zahájeno disciplinární
řízení, a to do doby jeho ukončení. Není-li studentovi disciplinární přestupek prokázán,
výplata se obnoví ode dne přerušení.
V.
Zánik nároku na stipendium
Nárok na prospěchové stipendium zaniká:
a)
nesplnil-li student některou z podmínek uvedených v odstavci II.
b)
je-li student klasifikován sníženou známkou z chování v pololetí, z něhož se
vypočítává průměr pro určení stipendijního pásma
c)
po dobu podmíněného vyloučení ze studia
d)
při prokazatelném neplnění studijních povinností

VI.
Závěrečná ustanovení
Tento stipendijní řád SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., byl projednán a schválen na
pedagogické radě 31. 8. 2020 a na zasedání školské rady dne 31. 8. 2020 a je platný od
1. 9. 2020.

V Orlové – Lutyni dne 31. 8. 2020

Ing. Zdeněk Jendřejčík
za školskou radu

Mgr. Pavel Michelsohn
ředitel školy

Dodatek č.1 ke stipendijnímu řádu :
V souladu s bodem III. stipendijního řádu stanovuji pro jednotlivá stipendijní pásma pro
školní rok 2020 - 2021 tyto částky stipendií:
pásmo
1.
2.
3.

průměr
1,00
1,00 - 1,20 (včetně)
1,20 - 1,50 (včetně)

částka
500 Kč
300 Kč
200 Kč

V Orlové – Lutyni dne 31. 8. 2020

Mgr. Pavel Michelsohn
ředitel školy

