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Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
Zřizovací dokumenty:

Notářský zápis N 261/2005
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Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 27000
den zápisu:

1. 7. 1997

adresa:

Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433

Identifikační číslo:

25 34 44 12

předmět podnikání:

výchova a vzdělávaní

právní forma:

společnost s ručením omezeným

statutární orgán:

Mgr. Marek Ginter

ředitel školy:

Mgr. David Martinek

Zařazená do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 2823/92.
Identifikátor zařízení:

600 020 525

Stipendijní řád

SŠP a VOŠ, s.r.o.

Škola podporuje vzdělávání nadaných, sociálně znevýhodněných žáků/studentů a vytváří také podmínky pro ocenění jejich
výjimečných aktivit. Jednou z forem této podpory je také finanční ocenění ve formě stipendií, odměn aj. Ředitel školy stanovuje
tímto předpisem možnosti a pravidla pro jejich získání nebo odnětí.

FORMY FINANČNÍHO OCENĚNÍ:
SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Žáci/studenti, kteří se dostali do tíživé ekonomické situace (např. zemřel jeden z rodičů) mohou požádat ředitele školy o přiznání sociálního stipendia. Ředitel školy na základě písemné žádosti, podané na předepsaném formuláři, řádně zdůvodněné
a podepsané zákonným zástupcem žáka, zletilým žákem nebo studentem, rozhodne do sedmi dnů o přiznání či nepřiznání
stipendia a o jeho výši. Při neplnění studijních povinností za strany žáka nebo studenta, nebo při změně podmínek k přiznání
stipendia může ředitel školy rozhodnout o odnětí stipendia.
MIMOŘÁDNÁ ODMĚNA
Jednorázová finanční odměna udělená za mimořádný čin nebo dosažení významného úspěchu na sportovním, kulturním,
uměleckém či vědeckém poli, přispění k individuálnímu nebo obecnému pokroku a reprezentaci dobrého jména školy. Udělení
této odměny navrhuje pedagogický kolektiv, výši částky od 200 Kč do 2.000 Kč ve formě dárkového poukazu schvaluje ředitel
školy. Mimořádná odměna může být kombinována s ostatními formami podle tohoto řádu.
SLEVA NA ŠKOLNÉM
Sleva na školném (rodinné stipendium): Mladší sourozenec současného studenta obdrží 30% slevu na školném.
Sleva na školném ve výši 3000 Kč u studentů denního vyššího odborného studia pro absolventy Střední školy podnikatelské
a Vyšší odborné školy, s.r.o.
Half-price study: Studium s polovičním školným v 1. ročníku studia pro žáky 9. tříd, kteří mají na vysvědčení v 2. pololetí 8.
třídy a v 1. pololetí 9. třídy nejvíce jednu chvalitebnou.
PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
má motivovat žáky střední školy k většímu zájmu o vzdělávání a dosažení nadprůměrných studijních výsledků. Prospěchová
stipendia se týkají žáků denní formy studia a přiznávají se na nastávající pololetí šk. roku základě studijních výsledků v předcházejícího pololetí. Prospěchová stipendia nelze je kumulovat se sociálním stipendiem a slevou na školném. O výši prospěchového stipendia rozhoduje ředitel školy prostřednictvím pokynu ředitele.
Kritéria pro přiznání prospěchového stipendia:
1.
2.

žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů (výjimkou je uvolnění žáka z tělesné výchovy)
žák prospěl v příslušném období s vyznamenáním a jeho chování je hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi
dobré
3. žáku nebyla v daném pololetí uložena žádná kázeňská opatření
4. žák nemá dluh na školném (plní ustanovení smlouvy o vzdělávání)
5. Žák nemá žádnou neomluvenou absenci
6. Žák musí být žákem/studentem školy v celém předchozím hodnoceném pololetí
7. Stipendium se neposkytuje při přerušení studia (žák/student není po dobu přerušení žákem školy)
8. Stipendium se neposkytuje žákům s IVP
9. Žákům maturitních ročníků se poskytuje stipendium do 30. dubna
10. Stipendium se neposkytuje žákovi, který konal za hodnocené pololetí opravnou zkoušku

DALŠÍ USTANOVENÍ
O přiznání sociálního, prospěchového stipendia a slevy na školném je třeba požádat, aby vznikl nárok na vyplácení
stipendia.
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SŠP a VOŠ, s.r.o.

Stipendium se nevyplácí za období hlavních prázdnin, po dobu přerušení studia a studentům vyššího odborného studia v období konání souvislé odborné praxe.
Ředitel školy může žáku/studentu stipendium odejmout při neplnění studijních povinností nebo porušení školního řádu.
Na stipendium nevzniká právní nárok.

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.

Zlín 30. 8. 2021

Mgr. David Martinek
ředitel školy

