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Pravidla pro poskytování stipendia žákům vybraných oborů 
vzdělání středních škol ukončených výučním listem v rámci 

Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji  
 

Žákům vybraných oborů středních škol ukončených výučním listem je poskytován 
v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen 
stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Hlavním cílem je podporovat aktivity 
vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na 
trhu práce. 
 
Výše stipendia žákům vybraných oborů vzdělání je stanovena na: 
 

1. ročník: 300,-- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku 
jednorázově 1500,-- Kč  

2. ročník: 400,-- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku 
jednorázově 2500,-- Kč 

3. ročník: 500,-- Kč za každý měsíc/žáka (pouze za 1. pololetí) 

 
Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není 
stipendium poskytováno. 
 

Podmínkou pro obdržení stipendia je:  
 

1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů 
vzdělání (viz Seznam podporovaných učňovských oborů vzdělání 
Olomouckého kraje pro školní rok 2018/19) a v daném školním roce nedosáhl 
věku 20 let. 

2. Žák nesmí mít v daném školním roce neomluvenou absenci, výchovné 
opatření typu důtka ředitele školy či podmíněné vyloučení ze studia. V tomto 
případě je vyplácení stipendia pozastaveno od prvního dne následujícího 
měsíce po zbytek klasifikačního období.  

3. U výchovných opatření, jakými jsou napomenutí, důtka třídního učitele apod. 
žák pozbývá nárok na vyplacení stipendia za měsíc, ve kterém mu bylo 
uděleno.  

4. V případě snížené známky z chování žák pozbývá nárok na stipendium po 
dobu následujícího klasifikačního období, tzn. v případě snížené známky 
z chování v 1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí 
daného školního roku, v případě snížené známky z chování na konci školního 
roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního 
roku. 

5. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku v rámci odborného výcviku 
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hodnocen hůře než známkou dobrý, tzn. v případě horší známky z odborného 
výcviku než je známka dobrý na konci 1. pololetí – žák nemá nárok na 
stipendium ve druhém pololetí daného školního roku, v případě horší známky 
z odborného výcviku než je známka dobrý na konci školního roku – žák nemá 
nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního roku. 

6. Žák nesmí mít na vysvědčení z žádného předmětu známku nedostatečný, tzn. 
v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli předmětu na konci 
1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného 
školního roku, v případě hodnocení známkou nedostatečný z jakéhokoli 
předmětu na konci školního roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním 
pololetí následujícího školního roku. 

7. Žák nesmí být za příslušné pololetí školního roku z některého předmětu 
nehodnocen, tzn. v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci 
1. pololetí – žák nemá nárok na stipendium ve druhém pololetí daného 
školního roku, v případě nehodnocení z jakéhokoli předmětu na konci školního 
roku – žák nemá nárok na stipendium v prvním pololetí následujícího školního 
roku. 

8. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše 
uvedených podmínek na stipendium nárok počínaje prvním dnem 
následujícího měsíce od přestupu na danou školu.  

9. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia. 

10. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy. 

Způsob výběru podporovaných oborů vzdělání: 

1. Stipendium je v souladu s požadavky trhu práce zaměřeno na obory vzdělání 
s výučním listem orientované především do oblasti strojírenství, stavebnictví, 
potravinářství a případně na další obory.  

2. Návrhy na zařazení nového oboru mezi obory podporované učňovským 
stipendiem jsou prostřednictvím Odboru školství a mládeže Krajského úřadu 
Olomouckého kraje (dále jen OŠM) předloženy k projednání poradnímu 
orgánu kraje: Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 
Olomouckého kraje a následně jsou předloženy ke schválení Radě 
Olomouckého kraje. Seznam vybraných oborů pro daný školní rok je součástí 
přílohy tohoto dokumentu. 

3. Stipendium je určeno žákům vybraných oborů středních škol se sídlem na 
území Olomouckého kraje bez rozdílu zřizovatele. Za realizaci opatření na 
středních školách odpovídají ředitelé dotčených středních škol. 

Informace o poskytování stipendia žákům vybraných oborů vzdělání středních 
škol ukončených výučním listem: 

1. S výše uvedeným stipendiem budou žáci podporovaných oborů vzdělání 
seznámeni prostřednictvím dotčených středních škol s tím, že se jedná o 
příspěvek z rozpočtu kraje. 
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2. Střední školy, které jsou do systému stipendií zapojeny, budou ve všech 
propagačních materiálech uvádět, že se u vybraných oborů jedná o finanční 
příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje. 

3. Olomoucký kraj bude popularizovat svůj systém stipendií prostřednictvím 
médií a tematických tiskových konferencí. 

Poskytnutí stipendia středním školám: 

1. Stipendia budou školám zřizovaným Olomouckým krajem poskytnuty formou 
navýšení příspěvku od zřizovatele.  

2. Středním školám jiných zřizovatelů budou stipendia poskytnuta na základě 
smluv o poskytnutí účelové dotace uzavřených mezi krajem a střední školou.  
Podmínkou k uzavření smlouvy je podání žádosti o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a její následné projednání a 
schválení orgány kraje. 

3. Nevyužité prostředky vrátí školy na účet poskytovatele v souladu s pokyny  
OŠM v rámci finančního vypořádání. 

4. Na poskytnutí stipendia nevzniká zapojeným středním školám právní nárok.  

Způsob vyplácení stipendia žákům školou:  

1. Vyplácení stipendia bude prováděno 5x ročně po dvou měsících. 

2. Vyplacení každé části příspěvku bude potvrzeno žákem na podpisovém listu.  

3. Střední škola si stanoví bližší podrobnosti vyplácení stipendií dle svých 
individuálních podmínek v souladu s Pravidly nejpozději do prvního termínu 
vyplácení stipendia. 
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Seznam podporovaných učňovských oborů vzdělání 
Olomouckého kraje pro školní rok 2018/19 

 

Ve školním roce 2018/19 budou u níže uvedených oborů podporováni žáci všech 

ročníků 

 

 23-51-H/01 Strojní mechanik   

 23-56-H/01 Obráběč kovů  

 23-55-H/01 Klempíř  

 36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví     

 36-67-H/01 Zedník  

 36-67-E/01 Zednické práce   

 36-64-H/01 Tesař  

 26-51-H/01 Elektrikář 

 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  

 23-52-H/01 Nástrojař   

 33-56-H/01 Truhlář  

 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba  

 23-51-E/01 Strojírenské práce  

 39-41-H/01 Malíř a lakýrník  

 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce  

 29-56-H/01 Řezník – uzenář  

 29-53-H/01 Pekař   

 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží  

 29-51-E/02 Potravinářské práce  

 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se školním vzdělávacím 

programem Mechanik opravář kolejových vozidel 

 23-62-H/01 Jemný mechanik se školním vzdělávacím programem Jemný 

mechanik-Optik  

 29-51-H/01 Výrobce potravin se školním vzdělávacím programem Výrobce 

potravin zaměření na výrobu cukrovinek 

 36-56-H/01 Kominík 

 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 

 23-61-H/01 Autolakýrník 

 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 

 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř 

 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 

 

 

 

Ve školním roce 2018/19 budou u níže uvedeného oboru podporováni žáci 1. a 2. 

ročníků 
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 75-41-E/01 Pečovatelské služby 

 

 

Ve školním roce 2018/19 budou u níže uvedených oborů podporováni žáci 1. 

ročníků 

 

 31-58-H/01 Krejčí 


