Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol
ze dne 27. 10. 2014
č. 08/14
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Preambule
Kraj Vysočina si je vědom rizik vyplývajících z demografického vývoje a kapacit studijních oborů
středních škol pro zajištění kvalifikovaných dělnických a řemeslných profesí pro průmyslové
podniky a pro zajištění služeb obyvatelstvu. Z tohoto důvodu zavádí motivační opatření, zaměřené
na posílení zájmu mladých lidí o vyučení ve vybraných profesích. Formou podpory jsou motivační
stipendia poskytovaná žákům ve vybraných oborech středních škol při splnění stanovených
podmínek.
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)

Tato Pravidla stanovují závazný postup Kraje Vysočina při poskytování motivačních stipendií
žákům vybraných oborů středních škol.

(2)

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných
oborů středních škol jsou v souladu s programovými dokumenty:
a)

Program rozvoje Kraje Vysočina - Opatření 1.5: Rozvoj systému regionálního
vzdělávání, podpora implementace vhodných vzdělávacích programů odborných škol
a jejich koordinace s potřebami trhu práce.

b)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina
2012 – Úkol A3: Zachovat dostatek míst pro vzdělávání a výchovu kvalifikovaných
odborníků v maturitních i učebních odborně zaměřených oborech v návaznosti
na dlouhodobé potřeby trhu práce i aktuální potřeby zaměstnavatelů.

Čl. 2
Cílová skupina
Žádost o motivační stipendium
(1)

Motivační stipendia jsou určena pro žáky středních škol, kteří byli přijati ke vzdělávání ve
střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba se sídlem na území Kraje Vysočina,
v oboru, jenž je zařazen do systému poskytování motivačních stipendií (dále jen
„podporovaný obor“), a kteří se vzdělávají v denní formě vzdělávání a nejsou uvolněni
z vyučování a hodnocení žádného předmětu, s výjimkou tělesné výchovy (dále jen „žák“).

(2)

Žák bude zařazen do systému motivačních stipendií na základě řádně vyplněné žádosti,
jejíž vzor je v příloze č. 2. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení žáka, rodné číslo
a bydliště (přesná adresa včetně PSČ), název právnické osoby vykonávající činnost střední
školy, která žáku poskytuje vzdělávání (dále jen „škola“), název a kód oboru vzdělání žáka,
jeho ročník studia, bankovní spojení pro bezhotovostní převod motivačního stipendia a
souhlas se zpracováním osobních údajů. Žádost bude podepsána žákem a v případě jeho
nezletilosti i jeho zákonným zástupcem. Správnost údajů ověří škola a potvrdí ji podpisem
ředitele školy nebo jím pověřené osoby.
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(3)

Termín uzávěrky pro předkládání žádostí na Kraj Vysočina je poslední pracovní den měsíce
října a poslední pracovní den měsíce března toho pololetí školního roku, v němž se žák
uchází o zahájení poskytování motivačního stipendia. Žádosti se přijímají osobně
prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina (rozhodné je datum podacího
razítka) nebo poštou (rozhodné je datum poštovního razítka), případně doručením do datové
schránky Kraje Vysočina.

(4)

Žádosti se předkládají v uzavřené obálce na kontaktní adresu Krajský úřad Kraje Vysočina,
OŠMS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava buď souhrnně školou nebo jednotlivě žákem či jeho
zákonným zástupcem. Obálka bude zřetelně označena v levém horním rohu nápisem
„STIPENDIA, NEOTVÍRAT“.

(5)

Trvající souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a platné bankovní spojení pro
bezhotovostní převod motivačního stipendia, uvedené v žádosti dle přílohy č. 2, jsou
nepominutelnou podmínkou pro zařazení žáka do systému poskytování motivačních
stipendií i pro vlastní poskytnutí motivačního stipendia. Změnu účtu je žák povinen nahlásit
neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce.

Čl. 3
Podporované obory
(1)

Přehled podporovaných oborů je uveden v příloze č. 1. Podporované obory jsou zařazeny
ve dvou skupinách (A, B) podle výše poskytovaného základního stipendia.

(2)

Výběr podporovaných oborů a jejich zařazení do skupiny A nebo skupiny B stanoví Rada
Kraje Vysočina současně se schválením těchto pravidel. Výběr podporovaných oborů se
může měnit v závislosti na potřebách, situaci na trhu práce a stavu finančních zdrojů Kraje
Vysočina.

(3)

Výběr podporovaných oborů je platný pro žáky, kteří zahájí vzdělávání od školního roku
2014/2015.
Čl. 4
Poskytování motivačních stipendií

(1)

Žákům uvedeným v Čl. 2, kteří splňují podmínky dále stanovené, poskytne Kraj Vysočina
motivační stipendium.

(2)

Žákovi bude poprvé poskytnuto motivační stipendium za pololetí školního roku, ve kterém
předložil žádost dle Čl. 2.

(3)

Motivační stipendium bude poskytováno po dobu vzdělávání žáka ve střední škole
v učebním oboru skupiny H, maximálně však po dobu tří let. Motivační stipendium nebude
poskytováno zpětně za předchozí pololetí či ročníky před podáním žádosti.

(4)

Motivační stipendium je tvořeno základním stipendiem a prospěchovým stipendiem. Výše
základního stipendia je stanovena ve dvou úrovních pro různé skupiny podporovaných
oborů. Pro obory skupiny A dle přílohy č. 1 činí výše základního stipendia 700 Kč měsíčně,
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pro obory skupiny B dle přílohy č. 1 činí výše základního stipendia 400 Kč měsíčně. Výše
prospěchového stipendia je stanovena ve výši 1 000 Kč za pololetí školního roku shodně pro
obě skupiny oborů.
(5)

(6)

Základní stipendium bude poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí současně splnil
všechny následující podmínky:


žák neměl žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném
výcviku;



celková omluvená absence žáka v teoretické výuce a v odborném výcviku nepřesáhla
90 hodin;



žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo
podmíněného vyloučení ze školy nebo nepodmíněného vyloučení ze školy, ani nebyl
hodnocen sníženým stupněm hodnocení chování;



žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec
června) v žádném z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani
neklasifikován či nehodnocen; žák nemusí být hodnocen z předmětu tělesná výchova,
pokud byl z tohoto předmětu uvolněn na základě rozhodnutí ředitele školy;



žák byl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec
června) klasifikován z odborného výcviku nejhůře stupněm dobrý;



žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku.

Prospěchové stipendium bude poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí splnil podmínky
podle Čl. 4, odst. 5 a současně splnil všechny následující podmínky:
-

měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5;

-

v žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4 (dostatečný) a

-

z odborného výcviku byl hodnocen stupněm 1 (výborný).

(7)

Motivační stipendium bude poskytováno za celé pololetí dohromady, a to po jeho ukončení
a po doručení řádně vyplněného výkazu dle přílohy č. 3 ze školy. Motivační stipendium bude
poskytnuto do 90 dnů ode dne doručení výkazu na kontaktní adresu Krajského úřadu Kraje
Vysočina, OŠMS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na bankovní účet uvedený v žádosti dle Čl. 2
odst. 2.

(8)

Po ukončení pololetí vyplní škola výkaz dle přílohy č. 3, ve kterém uvede identifikační údaje
(jméno, příjmení, rodné číslo, název školy, název a kód oboru, ročník studia) a podklady za
příslušné pololetí pro stanovení výše motivačního stipendia (počet neomluvených hodin,
počet omluvených hodin, počet předmětů klasifikovaných stupněm nedostatečný nebo
neklasifikovaných, počet předmětů klasifikovaných stupněm dostatečný, klasifikaci z
odborného výcviku, termín úspěšného ukončení závěrečné zkoušky, pokud se jedná o 2.
pololetí 3. ročníku, kázeňská opatření a průměrný prospěch pololetní klasifikace). Správnost
údajů ověří ředitel školy nebo jím pověřená osoba. Škola vyplňuje výkaz dle přílohy č. 3
pouze v případech, kdy žák splňuje kritéria pro poskytnutí motivačního stipendia. Škola
doručí řádně vyplněné výkazy zpravidla do 10 dnů po ukončení pololetí na kontaktní adresu.

(9)

Pokud škola zapomene v příslušném pololetí nahlásit ve výkazu dle přílohy č. 3 žáka
splňujícího kritéria pro poskytnutí motivačního stipendia, zaplatí stipendium z vlastních
zdrojů.
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(10) Dle podkladů ve výkazech stanoví Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje
Vysočina výši motivačních stipendií pro jednotlivé žáky, sestaví jejich seznam a předloží
Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto pravidel odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Kraje Vysočina.

(2)

Informace poskytuje kontaktní místo (Bc. Z. Hloušková, Krajský úřad Kraje Vysočina,
OŠMS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, e-mail: hlouskova.z@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 950).

(3)

Na poskytnutí motivačního stipendia dle těchto pravidel není právní nárok.

(4)

Souběh motivačního stipendia poskytovaného dle těchto pravidel s jinými stipendii např.
poskytovanými školou či zaměstnavatelem není vyloučen.

(5)

Nedílnou součástí těchto pravidel je příloha č. 1 Přehled oborů, příloha č. 2 Žádost o
stipendium a příloha č. 3 Výkaz.

(6)

Tato Pravidla ruší Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií
žákům vybraných oborů středních škol č. 01/12 ze dne 3. 1. 2012 schválená usnesením č.
0034/01/2012/RK.

(7)

Žádosti o motivační stipendium předložené Kraji Vysočina před nabytím účinnosti těchto
Pravidel se považují za žádosti o motivační stipendium předložené podle těchto Pravidel a
jejich posuzování se řídí těmito Pravidly.

(8)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina.

(9)

Pravidla byla projednána v Radě Kraje Vysočina dne 27. 10. 2014 a schválena usnesením
číslo 1961/32/2014/RK.

V Jihlavě dne 27. 10. 2014

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Příloha č. 1

PŘEHLED OBORŮ
zařazených do systému poskytování motivačních stipendií

Přehled oborů zařazených do skupiny A
Název oboru

Kód oboru

Modelář

2153H01

Slévač

2155H01

Nástrojař

2352H01

Obráběč kovů

2356H01

Kovář

2357H01

Jemný mechanik

2362H01

Klempíř

2355H01

Malíř a lakýrník

3941H01

Kameník

3654H01

Tesař

3664H01

Zedník

3667H01

Pokrývač

3669H01

Pekař

2953H01

Řezník - uzenář

2956H01

Zemědělec - farmář

4151H01

Přehled oborů zařazených do skupiny B
Název oboru

Kód oboru

Strojní mechanik

2351H01

Instalatér

3652H01

Elektrikář

2651H01

Elektrikář - silnoproud

2651H02
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Příloha č. 2

ŽÁDOST O MOTIVAČNÍ STIPENDIUM
Vyplní žadatel o stipendium:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště (přesná adresa včetně PSČ):
Název střední školy:
Název oboru:
Kód oboru:
Ročník studia:
Bankovní spojení pro zasílání stipendia
(jeho uvedení je podmínkou pro poskytování stipendia)

Název banky:
Kód banky:
Číslo účtu:

(Údaje vyplňte do vedlejšího sloupce)
Prohlášení k ochraně osobních údajů
Podání žádosti o stipendium žákem, resp. jeho zákonným zástupcem se považuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 5 odst. 2 písm.
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Žák, resp. zákonný zástupce
nezletilého žáka souhlasí ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném
znění, se zpracováním ostatních osobních údajů než těch podle předchozí věty správcem. Správcem je Kraj Vysočina. Osobními údaji, na
něž se vztahuje tento souhlas, jsou osobní údaje uvedené v této žádosti a osobní údaje podle Čl. 4 odst. 8 těchto Pravidel, tedy zejména
jméno a příjmení žáka, datum narození, adresa bydliště. Souhlas se poskytuje za účelem vyhodnocení formuláře žádosti o stipendium
a rozhodování o poskytnutí stipendia, a to na dobu nezbytně nutnou k vyřízení žádosti o stipendium.

Podpis žáka:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Podpis:
(v případě nezletilého žáka)

(Údaje vyplňte do vedlejšího sloupce)
Vyplní škola:
Správnost údajů ověřil:
(Datum, razítko školy a podpis ředitele nebo
jím pověřené osoby)
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Počet žáků

Příjmení a jméno žáka
Rodné číslo
žáka
Název oboru
Kód oboru

Správnost údajů ověřil:

(Jméno, podpis, datum, razítko školy)
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průměrný prospěch
pololetní klasifikace

Datum úspěšného
ukončení závěrečné
zkoušky (3.ročník)

Klasifikace z odborného
výcviku

Kázeňská opatření,
snížený stupeň hodnocení
chování

Počet předmětů
hodnocených stupněm 5
nebo neklasifikovaných
Počet předmětů
hodnocených stupněm 4

Počet omluvených hodin

Počet neomluvených
hodin

Ročník studia

Příloha č. 3

Výkaz (vyplní střední škola za žáky, kteří splňují podmínky pro poskytnutí motivačního stipendia)

Název školy:

Výkaz za období:

