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Stipendijní řád pro maturitní obory
Stipendijní řád pro školní rok 2017/2018 pro maturitní obory.
Podmínky pro získání stipendií
1. Žák musí v hodnocení odborného výcviku, počínaje 2. pololetím 1. ročníku, dosáhnout stupně
prospěchu 1- výborný nebo 2- chvalitebný.
2. Žák musí z odborných předmětů dosáhnout maximálně stupeň 3 – dobrý.
3. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm "prospěl s vyznamenáním“ nebo
„prospěl“ a definováno průměrným prospěchem.
4. V případě, že žák nedosáhne tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého
předmětu (například z důvodu dlouhodobé nemoci, úrazu apod.), může ředitel školy tuto
podmínku promítnout. V takovém případě náleží žákovi poloviční hodnota poskytovaného
stipendia.
5. Hodnocení chování žáka musí být velmi dobré a žák nesmí mít uloženo kázeňské opatření
v hodnoceném období.
6. Žák nesmí mít v hodnoceném období neomluvenou absenci v souladu s § 67 školského zákona.
7. Výplata stipendií v daném pololetí bude odvislá na dosažených studijních výsledcích a splněných
kritériích pro přiznání stipendia v předchozím pololetí. Výše přiznaných stipendií je odstupňována
podle hodnocení stupněm prospěchu v odborných předmětech (OP) nebo odborném výcviku
(OV), dosaženého průměrného prospěchu a studovaného ročníku.
8. Žák má nárok na vyplacení bonusu v celkové výši 3.000,- Kč při složení státní závěrečné maturitní
zkoušky v prvním řádném termínu s celkovým Ø do 1,5 a ve výši 1.500,- Kč při složení státní
závěrečné maturitní zkoušky v prvním řádném termínu s celkovým Ø do 2,0.
9. Částka podléhá odvodům dle platné legislativy.
Učební obor s maturitou
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Dopravní provoz – vyučen s maturitou Mechanik opravář
Elektrotechnika – vyučen s maturitou
Mechanik elektronik – vyučen s maturitou
Mechanik elektrotechnik – vyučen s maturitou
Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení – vyučen s maturitou
Operátor provozu a ekonomiky dopravy – vyučen s maturitou
Mechanik strojů a zařízení – vyučen s maturitou
Dopravní prostředky – maturitní obor
Dopravní stavitelství – maturitní obor
Elektrotechnika – maturitní obor
Elektrotechnika a strojírenství – maturitní obor
Management v dopravě – maturitní obor
Provoz a ekonomika dopravy – maturitní obor
Strojírenství – maturitní obor – maturitní obor
Strojírenství a elektrotechnika – maturitní obor
Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě – maturitní obor
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