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Stipendijní řád  

 

Na základě ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vydává ředitel školy po 
předchozím souhlasu jejího zřizovatele a po schválení Školskou radou ve smyslu § 168 odst. 1 písm. c) 
školského zákona tento stipendijní řád, který je platný výhradně pro žáky denního studia školy „Soukromá 
obchodní akademie, spol. s r. o.“ (dále jen „Škola“): 

 

1. Ředitel školy má právo rozhodnout o udělení následujících druhů stipendií: 

a) prospěchové stipendium spočívající ve slevě na školném odvíjející se od dosaženého průměru 
známek 2. pololetí ročníkového vysvědčení Školy z předcházejícího školního roku takto: 

Průměr známek  od 1,0 do 

1,1 včetně 

od 1,11 do 

1,3 včetně 

od 1,31 do 

1,5 včetně 

Sleva na školném 20% 15% 10% 

 

b) motivační stipendium spočívající ve slevě na školném odvíjející se od dosaženého zlepšení 
průměru známek: Sleva na školném ve výši 10 % v případě, že průměr známek ročníkového 
vysvědčení za 2. pololetí dvou po sobě následujících školních roků bude vyšší alespoň o 2,00. 

c) jiné stipendium spočívající ve slevě na školném ve výši 10 – 20 % v případě tělesně, sociálně či 
jinak znevýhodněným žákům, přičemž rozhodnutí o poskytnutí stipendia je zcela na úvaze ředitele 
Školy. 

2. Stipendia může ředitel Školy přiznat žákům, kteří splňují v současném a předešlém školním roce 
následující podmínky: 

a) žák/žákyně nemá neomluvenou absenci, 

b) žák není v žádném vyučovaném předmětu na kterémkoli vysvědčení hodnocen stupněm 
„neprospěl“ nebo neklasifikován s výjimkou předmětů, ze kterých je žák uvolněn, 

c) chování žáka/žákyně na konci 1. a 2. pololetí předcházejícího i současného školního roku je 
hodnoceno známkou „velmi dobré“, 

d) žáku (žákyni) nebude celý předcházející i současný školní rok uděleno žádné kázeňské opatření 
dané vnitřními předpisy školy nebo právními předpisy, jako je např. napomenutí, důtka, 
podmínečné vyloučení apod., 

e) žák byl žákem Školy v celém předchozím hodnoceném školním roce, 

f) žák v předchozím, ani současném školním roce nepřerušil studium, ani nekonal opravnou zkoušku, 

g) chování žáka mimo aktivity Školy nejsou v předchozím nebo současném školním roce v zásadním 
rozporu s dobrými mravy (např. pokud byl žák pravomocně odsouzen za trestný čin nebo přestupek 
apod.), přičemž o splnění této podmínky rozhoduje ředitel Školy dle svého uvážení. 

h) školné ve prospěch Školy je za předcházející i současný školní rok hrazeno řádně a včas. 

3. Žák nebo jeho zákonný zástupce má právo požádat o stipendium ve školním roce následujícím po 
školním roce, ve kterém byl žák po celou dobu žákem Školy. V odůvodněných případech má ředitel Školy 
právo (nikoli však povinnost) přiznat prospěchové stipendium i žáku, který v předchozím školním roce 
přestoupil z jiné školy (a v případě jiného stipendia i žáku prvního ročníku Školy), nebo žáku, který nesplnil 
všechny podmínky pro udělení stipendia stanovené tímto stipendijním řádem. 
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4. O udělení stipendia nebo zamítnutí žádosti o stipendium rozhoduje ředitel Školy zpravidla do 30 dnů od 

podání žádosti o stipendium žákem nebo jeho právním zástupcem, případně z vlastní iniciativy nebo na 
návrh třetí osoby. 

5. Tento Stipendijní řád je vnitřním předpisem Školy sloužící jako metodický návod pro ředitele Školy při 
rozhodování o udělení stipendia, přičemž na stipendium nemá žák právní nárok. 

6. Stipendium se přiznává nejdéle na dobu jednoho školního roku, nejdéle však do doby ukončení nebo 
přerušení vzdělávání na Škole. 

7. Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. 

  
 
V Žatci, ____________                    _____________________  
          

ředitelka školy 
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