
 

       

Motivační stipendia  
Motivační stipendia jsou udělována ředitelem školy díky podpoře našeho významného partnera – firmě ČEPS, a. s., na 

základě grantové žádosti, která podléhá každoročnímu schválení. 

K udělení stipendia vybraným žákům dochází v rámci slavnostního předávání v posluchárně školy, a to za každé pololetí 

školního roku, na základě rozhodnutí stipendijní komise. Oceněný žák dostává, se souhlasem zákonného zástupce, 

finanční odměnu, která je obvykle ve výši 4 500 Kč (záleží na poskytnuté výši grantu od společnosti ČEPS, a. s., a počtu 

oceněných dle rozhodnutí stipendijní komise).  

Stipendium má motivační charakter, zahrnuje v sobě tedy aspekt stipendia prospěchového, sociálního i mimořádný 

přínos žáka pro naši školu apod. 

Žáci jej mohou získat opakovaně. Studenty to motivuje, aby své výborné výkony zopakovali i v dalším školním roce. 

Stipendijní komise vybírá oceněné žáky na základě doporučení všech pedagogických pracovníků školy, kteří mohou 

v dostatečném časovém předstihu: 

• nominovat žáka,  

• připojit se k nominaci žáka,  

• vyslovit nesouhlas s nominací žáka,  

• připojit důvody nominace žáka. 

Kritéria nominace žáka: 

• přístup ke studiu, velká snaha ve vyučovacích hodinách, výrazné zlepšení oproti předchozímu průběhu studia;  

• výborné studijní výsledky, především s ohledem na odborné předměty;  

• praktická aplikace znalostí;  

• samostatnost při řešení úloh; 

• sociální aspekt žáka (pokud je škole znám); 

• aktivní účast či výborná reprezentace školy na odborných soutěžích;  

• aktivní zapojení do prezentace školy na veřejnosti;  

• aktivní zapojení do zatraktivnění prostředí školy;  

• aktivní zapojení do akcí pořádaných školou (přednášky, exkurze, workshopy apod.). 

Kritéria pro nemožnost udělení stipendia nominovanému žákovi: 

• klasifikace dostatečně či nedostatečně z odborných předmětů, klasifikace nedostatečně z jakéhokoliv jiného 

předmětu v daném pololetí;  

• kázeňský postih – důtka třídního učitele nebo ředitele školy, snížená známka z chování v daném pololetí;  

• vysoká absence, velký počet pozdních příchodů, časté neplnění povinností, nesouhlas třídního učitele. 

Kritéria výběru žáků, kteří obdrží stipendium: 

• počet pedagogů, kteří se k návrhu připojili, a důvody nominace; 

• počet pedagogů, kteří s nominací nesouhlasí, a důvody nesouhlasu; 

• výsledky žáka v odborných soutěžích; 

• přínos aktivit žáka pro školu; 

• známky z odborných předmětů v daném pololetí; 

• průměr známek za dané pololetí; 

• připomínky stipendijní komise; 

• vyjádření třídních učitelů. 



 

       

Stipendijní komise – složení je tříčlenné: 

• ředitel školy, 

• statutární zástupce – zástupce ředitele školy, 

• člen školské rady za pedagogický sbor. 

Při výběru je v rámci možností dbáno na rovnoměrné zastoupení obou oborů vyučovaných ve škole i na rovnoměrné 

zastoupení jednotlivých ročníků, s tím, že v prvním pololetí je možné ocenit více žáků z maturitních ročníků a méně 

z ročníků prvních. Ve druhém pololetí je naopak možné ocenit více žáků z prvních ročníků oproti maturantům. 
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