Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
V Jevíčku dne 30. 8. 2018
Čj.: 5060jj18

Stipendijní řád Gymnázia, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
vydaný dle § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento stipendijní řád upravuje poskytování stipendií žákům Gymnázia, Jevíčko, A. K. Vitáka 452.
Čl. 2
Stipendia
Žákům mohou být přiznána stipendia hrazená z finančních darů od sponzorů.
Čl. 3
Druhy stipendií hrazených z finančních darů od sponzorů, jejich přiznávání a vyplácení
a) Jednorázové prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky během celého studia
1. Jednorázové prospěchové stipendium ve výši 1000,- Kč se poskytne jako odměna žákům, kteří po celou dobu studia studovali s vyznamenáním a maturitní zkoušku vykonali s vyznamenáním v prvním
termínu.
2. Jednorázové prospěchové stipendium podle odstavce 1 se poskytne jako odměna i žákům, kterým se
poskytují stipendia a hmotné zabezpečení z prostředků státních hospodářských organizací, družstevních a společenských organizací.
3. Jednorázové prospěchové stipendium přiznává ředitel školy bez žádosti žáka.
4. Stipendia se vyplácejí v řádných nebo náhradních termínech, které určí ředitel školy; termíny výplat
stipendií na celý školní rok uveřejní ředitel školy před začátkem školního roku.
5. Stipendium se nevyplatí, nevyzvedne-li si ho žák bez vážných důvodů ani ve výplatním termínu následujícího měsíce.
6. Výplatu nevyzvednutých stipendií povoluje ve výjimečných případech ředitel školy.

b) Jednorázové prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky během školního roku a reprezentaci školy
1. Žadatelem mohou být všichni žáci školy.
2. Žádost předkládá třídní učitel řediteli školy.
3. Součástí žádosti je průměrný prospěch za předchozí pololetí školního roku potvrzený třídním učitelem
a doklady o umístění, popř. účasti v požadovaném typu soutěže (tyto doklady se započítávají po dvě

po sobě následující pololetí vzhledem k časovému plánu jednotlivých kol).
4. Stipendijní fond se rozdělí mezi 10 žáků dle počtu získaných bodů. Body získávají žáci v průběhu celého roku za reprezentaci školy ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích, soutěžních i nesoutěžních přehlídkách a dalších akcích, které medializují, zviditelňují a reprezentují školu. Body se
zaznamenávají na vyhrazené nástěnce na chodbě („nástěnka cti“), kde je každý přidělený bod zdůvodněn a okomentován (transparentnost). Současně se tak úspěch prezentuje před ostatními spolužáky (motivace pro ostatní). Finanční prostředky jsou rozděleny v poměru udělených bodů.
5. Stipendia se vyplácejí v řádných nebo náhradních termínech, které určí ředitel školy; termíny výplat
stipendií na celý školní rok uveřejní ředitel školy před začátkem školního roku.
6. Stipendium se nevyplatí, nevyzvedne-li si ho žák bez vážných důvodů ani ve výplatním termínu následujícího měsíce.
7. Výplatu nevyzvednutých stipendií povoluje ve výjimečných případech ředitel školy.
Kritéria pro přidělování bodů
Druh soutěže
Celorepublikové soutěže

Krajské vědomostní soutěže
(zemské kolo Certamen Latinum)

Okresní vědomostní soutěže

Sportovní soutěže - družstva

Sportovní soutěže – jednotlivci

Přírodovědný klokan - školní kolo

Přírodovědný klokan - krajské kolo

Matematický klokan - školní kolo

Matematický klokan - krajské kolo

Piškvorky, sudoku – školní kolo
Amavet, SOČ přehlídka (kraj)

Umístění
1.místo
2.místo
3.místo
účast
1.místo
2.místo
3.místo
účast
1.místo
2.místo
3.místo
účast
Obvodní kolo
Okresní kolo
Krajské kolo
Obvodní kolo
Okresní kolo
Krajské kolo
1.místo
2.místo
3.místo
1.místo
2.místo
3.místo
1.místo
2.místo
3.místo
1.místo
2.místo
3.místo
1.místo
1.místo
2.místo
3.místo

Počet bodů
16
14
12
10
8
6
4
2
4
3
2
1
1
2
3
1
2
3
3
2
1
6
4
2
3
2
1
6
4
2
2
10
8
6

Ochot. divadlo, vystoupení, koncert
Článek v místním tisku
Studenti píší noviny
Vlastní výstava/koncert
Průměr známek 1,00
Průměr známek do 1,5
Školní časopis – aktivní tvorba
Vystoupení na Gymfestu

účast
účast

vlastní aktivní vystoupení, vystavení
exponátu, výstava

4
1
1
2
2
3/pololetí
1/pololetí
1/číslo
1

c) Výjimečné stipendium
1. Toto stipendium je určeno žákům, kteří vykonali mimořádnou a výjimečně přínosnou činnost
ve prospěch školy.
2. Výši částky navrhuje ředitel školy a schvaluje pedagogická rada.
Závěrečná ustanovení
O přiznání prospěchového stipendia informuje ředitel školy pedagogickou radu.

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018 a v plném rozsahu ruší a nahrazuje stipendijní řád
ze dne 5. 1. 2015 čj. 5060jj15
S vydáním tohoto stipendijního řádu souhlasila Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 2. 4. 2015
usnesením R/1789/2015
Vypracovali:

Jiří Janeček, Jana Kouřilová

Mgr. Jiří Janeček
zástupce ředitele

