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Směrnice 
pro přiznání prospěchového stipendia  žáků a studentů škol TRIVIS 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I. 
Prospěchové stipendium bude škola z rozhodnutí jejího zřizovatele TRIVIS, a.s. přiznáno žákům 
a studentům školy od počátku školního roku 2014/2015. 
 
II. 
1. Kriteria prospěchového stipendia žáků denního a dálkového studia Střední odborné školy: 
a) Prospěch v každém hodnoceném pololetí příslušného školního roku do průměru 1,5 včetně 
s konstatováním, že žák prospěl s vyznamenáním. 
b) Žák splňující  stanovenou podmínku prospěchu nesmí být v hodnoceném  pololetí kázeňsky řešen. 
c) Aktivní účast žáka na zájmových aktivitách a  prezentaci školy na veřejnosti nad rámec  školního 
vzdělávacího programu. 
 
2. Žák školy získává nárok na přiznání a vyplacení stipendia ve výši 1.000,- Kč za každé pololetí 
příslušného školního roku při splnění výše stanovených kritérií. 
 
3. Stipendium bude vypláceno po zhodnocení každého pololetí příslušného školního roku při předávání  
vysvědčení  do rukou žáka v hotovosti proti podpisu ve výplatní listině. Zákonný zástupce případně 
plátce školného bude o vyplaceném stipendiu školou písemně předem vyrozuměn. 
 
III. 
1) Kriteria prospěchového stipendia studentů denního a dálkového studia Vyšší odborné školy: 
a) Prospěch za celý uzavřený ročník v řádném termínu dle organizačního plánu  školy do průměru 
1,5 včetně a student nesmí být v rozhodném období hodnocen z klasifikovaného zápočtu případně 
zkoušky dobře a horší. 
b) Řádná  docházka bez neomluvené  neúčasti a omluvené neúčasti do 25 % v daném předmětu za daný 
ročník. 
c) Aktivní účast studenta na akcích a aktivitách školy nad rámec  vzdělávacího programu. 
 
2. Žák školy získává nárok na přiznání a vyplacení stipendia ve výši 2.000,- Kč za řádně uzavřený ročník  
příslušného školního roku při splnění výše stanovených kritérií. 
 
3. Stipendium bude vypláceno po uzavření ročníku do rukou studenta v hotovosti proti podpisu 
ve výplatní listině.   
 
IV. 
1. Směrnice pro přiznání prospěchového stipendia je nedílnou součástí Školního řádu platného 
a účinného v době, kdy bude o přiznání nároku na stipendium při splnění podmínek rozhodováno. 
2. Směrnice pro přiznání prospěchového stipendia byla projednána  Radou školy. 
3. Směrnice je platná a účinná od 1. září 2014. 
 
 
 
         JUDr. Karel  KLVAŇA 

          


