
Stipendijní řád Soukromé obchodní akademie, spol. s r.o.

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,  vydává ředitelství
školy stipendijní řád.

Stipendijní řád platný od 1. 9. 2019 pro žáky denního studia.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1
Stipendijní řád školy Soukromé obchodní akademie, spol. s r.o. (dále jen SOA) je vnitřním
předpisem SOA.  Obsahuje  pravidla  pro  přiznávání  stipendií  ve  vzdělávacích  programech
uskutečňovaných na SOA a je platný pro žáky SOA v denním studiu.

ČÁST DRUHÁ

Stipendia prospěchová

Čl. 1

Pro vyšší  motivaci  žáků k dosažení  lepších studijních výsledků bude poskytováno žákům
Soukromé obchodní akademie, spol. s r.o. prospěchové studium podle těchto pravidel:

Prospěch s vyznamenáním a průměr známek v druhém 
pololetí na ročníkovém vysvědčení

od 1,0 do
1,1

včetně

od 1,11 do
1,3

včetně

od 1,31 do
1,5

včetně

Prospěchové stipendium (v Kč/měsíc) 700,- 500,- 300,-

Prospěchové stipendium může ředitel školy přiznat vždy na následující školní rok vzdělávání, 
a to pouze žákům, kteří splňují následující podmínky:

žák/žákyně nebude mít za celý školní rok neomluvenou absenci,

hodnocení chování žáka/žákyně na konci 1. a 2. pololetí školního roku - velmi dobré,

žáku (žákyni) nebude celý školní rok uděleno:

napomenutí třídního učitele,

důtka třídního učitele,

důtka ředitele školy,

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka,



d. další podmínky:

stipendium se poskytuje i žákovi, který opakuje ročník, pokud splnil podmínky
pro poskytování prospěchového stipendia,

2. žák musí být žákem školy v celém předchozím hodnoceném školním roce,

stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném pololetí přerušil 
studium

4. stipendium se neposkytuje žákovi, který konal za hodnocené pololetí opravnou
zkoušku.

U žáků 1. ročníku se postupuje obdobně s tím, že žák musí splnit veškerá pravidla pro získání
prospěchového  stipendia  dle  části  druhé  a  k hodnocení  dochází  na  základě  výsledků
z předchozí školy (vysvědčení z 9. ročníku, 2. pololetí). 

Při přestupu žáků se postupuje obdobně s tím, že žák musí splnit veškerá pravidla pro získání
prospěchového  stipendia  dle  části  druhé  a  k hodnocení  dochází  na  základě  výsledků
z předchozí školy (vysvědčení z předchozí školy, 2. pololetí). 

ČÁST TŘETÍ

Podpora ostatních a slabších žáků

Pro vyšší  motivaci  ostatních a  slabších žáků k dosažení  lepších studijních výsledků bude
poskytováno žákům Soukromé obchodní  akademie spol.  s r.o.  prospěchové studium podle
těchto pravidel:

Při zlepšení průměru známek o 1,5 za 2. pololetí na ročníkovém vysvědčení může být žákovi
poskytnuto prospěchové stipendium formou slevy na školném ve výši 250,- Kč/měsíc.

Prospěchové stipendium může ředitel školy přiznat vždy na následující školní rok vzdělávání,
a to pouze žákům, kteří splňují následující podmínky:

a. žák/žákyně nebude mít za celý školní rok neomluvenou absenci,

b. hodnocení chování žáka/žákyně na konci 1. a 2. pololetí školního roku - velmi dobré,

c. žáku (žákyni) nebude celý školní rok uděleno:

1. napomenutí třídního učitele,

2. důtka třídního učitele,

3. důtka ředitele školy,

4. ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka,

d. další podmínky:



1. stipendium se poskytuje i žákovi, který opakuje ročník, pokud splnil podmínky
pro poskytování prospěchového stipendia,

2. žák musí být žákem školy v celém předchozím hodnoceném školním roce,

3. stipendium se neposkytuje žákovi, který v hodnoceném pololetí přerušil 
studium,

4. stipendium se neposkytuje žákovi, který konal za hodnocené pololetí opravnou
zkoušku.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná ustanovení

(1)  Stipendium  je  poskytováno  formou  slevy  na  školném  na  následující  školní  rok.  Na
poskytnutí stipendia není právní nárok.

(2) Pro přiznání stipendia musí žák dále splňovat tyto podmínky:

a) v okamžiku rozhodnutí o udělení stipendia se vzdělávat v prezenční formě vzdělávání,

b) v celém uplynulém pololetí být žákem prezenční formy vzdělávání školy SOA,

c) být klasifikován ze všech předmětů a prospět ze všech předmětů (do hodnocení se zahrnuje
i předmět, ze kterého je žák uvolněn), 

d) mít zaplaceno školné v plné výši za předešlý školní rok.

(3) Stipendium se přiznává nejdéle na dobu jednoho školního roku, nebo do doby ukončení
vzdělávání, nebo přestupu na jinou školu.

(4)  Škola  informuje zákonné zástupce žáka nebo zletilé  žáky o nároku na  stipendium na
základě splňujících podmínek a to nejpozději do 20. října každého školního roku. 

Tento stipendijní řád vydává ředitel Soukromé obchodní akademie, spol. s r.o.. Řád splňuje
ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je odsouhlasen zřizovatelem
a schválen Školskou radou podle § 168 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 9. 2019

V Žatci dne: 1. 9. 2019

Ing. Alice Iskerková, v. r.

Zřizovatelka a ředitelka školy


