
Prospěchová stipendia a motivační příspěvky  

pro žáky SOU Svitavy 
 

 

1. Prospěchová stipendia poskytovaná Pardubickým krajem: 

Podporované obory vzdělání pro školní rok 2019/2020: 
(denní forma vzdělávání) 

Obráběč kovů (23-56-H/01) 

Strojní mechanik (23-51-H/01) 

Nástrojař (23-52-H/01) 

Mechanik plastikářských strojů (23-44-L/01)  

 

Kritéria pro přiznání stipendií: 
(v hodnoceném období – pololetí) 

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný 

celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a) 

chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré 

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka  

žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy  

žák nemá neomluvenou absenci 

Výše měsíčního stipendia: 

Hodnocení žáka z odborného 
výcviku stupněm prospěchu  

V 1. ročníku  V 2. ročníku  Ve 3.a 4. ročníku  

1 – výborný 400 Kč 500 Kč 600 Kč 

2 – chvalitebný 300 Kč 300 Kč 400 Kč 

 

 

 

 

2. Stipendia poskytovaná společností Rehau s.r.o. 
 
Podporované obory vzdělání  

 
Mechanik plastikářských strojů (23-44-L/01) – pro 1. ročník 

Kritéria pro přiznání stipendií: 
(v hodnoceném období – měsíc) 

Žák nesmí mít v daném měsíci neomluvenou absenci 

Výše měsíčního stipendia – 500,- Kč 

 

 

 



 

 

3. Kapesné a stipendia poskytovaná společností P-D Refractories CZ a.s.  

Podporované obory vzdělání 
 

Obráběč kovů (23-56-H/01) 

Strojní mechanik (23-51-H/01) 

Nástrojař (23-52-H/01) 

Mechanik seřizovač CNC strojů (23-45-L/01) 

Společnost nabídne prostřednictvím výchovně-studijních poradců na jednotlivých základních školách v 
oblasti Velkých Opatovic a Svitav rodičům žáků 9. tříd motivační příspěvek (kapesné) pro ně po dobu 1. 
ročníku studia na vybraných školách za podmínky, že se žák na vybranou školu přihlásí a jeho rodiče 
(zákonný zástupce) vyplní a podepíše k tomu účelu společností vypracovaný formulář. 
 
Kritéria pro přiznání kapesného: 
Kapesné bude vypláceno ve školním roce (tj. mimo letní prázdniny) po dobu 1. ročníku ve 
výši 500,-- Kč měsíčně za následujících podmínek: 
a) žák se stane řádným studentem vybrané školy 
b) za celý měsíc nevykázal student žádnou neomluvenou absenci 

 
Kritéria pro přiznání stipendia: 
1. Vybraným studentům společností určených oborů – na základě kladného hodnocení 
prospěchu a studijní morálky studenta po 1. ročníku – nabídne společnost individuální 
smlouvu o poskytování stipendia v průběhu 2., 3., případně 4. školního roku (mimo letních 
prázdnin) absolvování vybrané školy. 
2. Stipendium bude poskytováno za následujících podmínek vyhodnocených za předchozí 
pololetí školního roku (blíže specifikovaných ve smlouvě): 
· řádná školní docházka bez neomluvené absence 
· chování studenta hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré 
· pozitivní vyjádření školy o studentovi 
· studijní výsledek hodnocen známkou prospěl s vyznamenáním nebo prospěl 
· stipendium se skládá ze dvou složek – paušální a motivační 
· posouzení podmínek pro přiznání motivační složky stipendia se provede k datu vydání 
pololetního a ročního vysvědčení (31. 1. a 30. 6.) 
3. Výše stipendia je stanovena následovně: 
a) paušální část: 500,-- Kč/měsíc 
b) motivační část: 
     - 2. školní ročník:  Ø prospěch z odborného výcviku:   1           700 Kč/měsíc 
                                                                                           2           500 Kč/měsíc 
                                                                                           3           300 Kč/měsíc 
 
     - 3. školní ročník:  Ø prospěch z odborného výcviku:   1           800 Kč/měsíc 
                                                                                           2           600 Kč/měsíc 
                                                                                           3           400 Kč/měsíc 
 
    - 4. školní ročník: Ø prospěch z odborného výcviku:     1           900 Kč/měsíc 
                                                                                           2           700 Kč/měsíc 
                                                                                           3           500 Kč/měsíc 
Uvedené částky (paušální + motivační) jsou vypláceny v následujícím pololetí po 
vydání vysvědčení. 
Motivační část může být vyplacena pouze za předpokladu přiznání paušální části – po 
splnění podmínek. 
 



 
 
 

4. Stipendia poskytovaná společností Schaeffler Production CZ s.r.o. 
 
Kritéria pro přiznání kapesného: 
1. Žák musí v hodnocení odborného výcviku (OV) dosáhnout stupně prospěchu  

1 (výborný) nebo 2 (chvalitebný). 
 
2. Z odborných předmětů 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 (např. z důvodu dlouhodobé nemoci, úrazu …), může ředitel školy tuto podmínku prominout. 
 

5. Hodnocení chování žáka musí být velmi dobré. 
 

6. Žák nesmí mít v hodnoceném období neomluvenou absenci a omlouvání musí být v souladu s § 67 
školského zákona. 
 

7. Výplata stipendií v daném pololetí je odvislá od dosažených studijních výsledků a splněných kritérií pro 
přiznání stipendia v předchozím pololetí. Stipendia se vyplácejí měsíčně, kromě měsíců červenec a 
srpen, a jejich výše je odstupňována podle těchto kritérií: 
- hodnocení prospěchu v odborném výcviku 
- dosažený průměrný prospěch v odborných předmětech (zaokrouhleno směrem    
   dolů na 1 desetinné místo) 
- studovaný ročník 

 

Klíč pro výpočet výše stipendia: 

Tříleté obory: Nástrojař, Obráběč kovů a Strojní mechanik (zámečník) 

 

1. ročník ⌀ 1,0 - 1,7 ⌀ 1,8 – 2,2 ⌀ 2,3 - 2,7 

známka z OV - 1 1 800,- Kč 1 300,- Kč 900,- Kč 

známka z OV - 2 1 600,- Kč 1 100,- Kč 700,- Kč 

 

2. ročník ⌀ 1,0 - 1,7 ⌀ 1,8 – 2,2 ⌀ 2,3 - 2,7 

známka z OV - 1 2 300,- Kč 1 600,- Kč 1 100,- Kč 

známka z OV - 2 1 900,- Kč 1 300,- Kč 900,- Kč 

 

3. ročník ⌀ 1,0 - 1,7 ⌀ 1,8 – 2,2 ⌀ 2,3 - 2,7 

známka z OV - 1 2 300,- Kč 1 600,- Kč 1 100,- Kč 

známka z OV - 2 1 900,- Kč 1 300,- Kč 900,- Kč 

 

 

 



 

Čtyřleté obory: Mechatronik, Mechanik seřizovač a Mechanik plastikářských strojů 

1. ročník ⌀ 1,0 - 1,7 ⌀ 1,8 – 2,2 ⌀ 2,3 - 2,7 

známka z OV - 1 1 500,- Kč 1 100,- Kč 800,- Kč 

známka z OV - 2 1 300,- Kč 900,- Kč 700,- Kč 

 

2. ročník ⌀ 1,0 - 1,7 ⌀ 1,8 – 2,2 ⌀ 2,3 - 2,7 

známka z OV - 1 1 800,- Kč 1 300,- Kč 900,- Kč 

známka z OV - 2 1 600,- Kč 1 100,- Kč 700,- Kč 

 

3. ročník ⌀ 1,0 - 1,7 ⌀ 1,8 – 2,2 ⌀ 2,3 - 2,7 

známka z OV - 1 2 300,- Kč 1 600,- Kč 1 100,- Kč 

známka z OV - 2 1 900,- Kč 1 300,- Kč 900,- Kč 

 

4. ročník ⌀ 1,0 - 1,7 ⌀ 1,8 – 2,2 ⌀ 2,3 - 2,7 

známka z OV - 1 2 300,- Kč 1 600,- Kč 1 100,- Kč 

známka z OV - 2 1 900,- Kč 1 300,- Kč 900,- Kč 

Pozn: 
OV = odborný výcvik 

⌀ = průměrná známka všech odborných předmětů 

 

 

5. Stipendia poskytovaná společností Poličské strojírny a.s. 
 

Podporované obory vzdělávání 

Mechanik seřizovač (23-45-L/01) 

 

Mechanik plastikářských strojů (23-44-L/01) 

Obráběč kovů (23-56-H/01) 

Strojní mechanik (23-51-H/01) 

Nástrojař (23-52-H/01) 

 
Kritéria pro přiznání stipendií: 

 

Žák nesmí mít v době studia neomluvenou absenci. 
Výše měsíčního stipendia 500,- Kč po dobu řádného studia (vyučení 3 roky, maturita 4 roky). 
Stipendium není poskytováno po dobu letních prázdnin (červenec a srpen) na základě písemné dohody o 
poskytnutí stipendia. 
Dohodu o poskytnutí stipendia lze uzavřít i v průběhu studia. 
 

 



 

6. Stipendia poskytovaná společností ALPS Electric Czech, s.r.o.  

 
Podporované obory vzdělání  

 
Mechanik plastikářských strojů (23-44-L/01)  

Kritéria pro přiznání stipendií: 
 

Druh 

stipendijní 

dávky 

Četnost 

vyplácení 

dávky 

Průměrný 

prospěch 

z vybraných 

předmětů 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Základní měsíční 

stipendium dle 

prospěchu 

měsíčně 

do 1,5 včetně 1.000,- Kč 1.400,- Kč 2.000,- Kč 2.200,- Kč 

do 2,5 včetně 900,- Kč 1.300,- Kč 1.800,- Kč 1.900,- Kč 

do 3 včetně 800,- Kč 1.200,- Kč 1.700,- Kč 1.800,- Kč 

 


