
STIPENDIUM MĚSTA VÍTKOVA 
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace,  

Komenského 754, 749 01 Vítkov 

 
Stipendijní řád gymnázia 

 
Prospěchové stipendium města Vítkova (dále jen „stipendium“) slouží k dosažení lepších 
studijních výsledků u žáků gymnázia a motivuje zájemce o studium vybrat si naši školu. 
 
Příjemce tohoto stipendia může být žák, jenž se vzdělává v Základní škole a gymnáziu Vítkov, 
příspěvková organizace v denním studiu v oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (1. - 4. 
ročník) a v oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (5. - 8. ročník) a splňuje níže vypsané 
podmínky stipendia. 
 
Stipendium je poskytováno z prostředků zřizovatele. 
 
Podmínky stipendia: 
Žák získá právo na poskytnutí stipendia vždy za pololetí daného školního roku, pokud jsou 
splněny následující podmínky: 
1. je žákem výše zmíněné školy a podporovaného oboru po celé pololetí školního roku, 
2. chování žáka je na vysvědčení hodnoceno stupněm 1 (velmi dobré), nebylo uděleno žádné 

kázeňské opatření v podobě napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele, důtky 
ředitele školy, nebo podmíněné vyloučení, 

3. maximální výše omluvené absence za pololetí je 20 % s výjimkou prokázané dlouhodobé 
nemoci, 

4. žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou absenci, 
5. žák nekonal za dané pololetí opravnou zkoušku. 
 
Výše stipendia je vyplácena v souladu s výše uvedenými podmínkami takto:  
A) 1.500,- Kč / za pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na 

vysvědčení do 1,8 a v jednotlivých předmětech se neobjevuje horší známka než 3 (dobrý), 
nebo 

B) 3.000,- Kč / za pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním. 
 
Termín vyplácení stipendia: 
Stipendium bude žákovi vyplaceno do 28. 2. za 1. pololetí školního roku a do 31. 7. za 2. pololetí 
školního roku. Žákům, kteří vykonají zkoušku v náhradním termínu (konanou ze závažných 
zdravotních důvodů - viz podmínky stipendia bod 3) nebo komisionální zkoušku (v případě 
žádosti žáka či zákonného zástupce z důvodu pochybností o správnosti hodnocení), bude při 
splnění podmínek stipendium vyplaceno neprodleně. 
 
Stipendium bude vyplaceno: 
a) v hotovosti v místě školy ve stanoveném termínu za přítomnosti ředitele školy, nebo 
b) převodem peněžních prostředků na účet písemně sdělený žákem školy/zákonným 

zástupcem. 
 



Žák/zákonný zástupce má právo stipendium písemně odmítnout. 
 
V případě uzavření školy (např. z epidemiologických důvodů) a konání distanční výuky po dobu 
více než 50 pracovních dnů v daném pololetí, se stipendium v obou úrovních pro dané pololetí 
snižuje na polovinu. 
 
Tento Stipendijní řád se použije poprvé za období 1. pololetí školního roku 2021/2022. 
 
Stipendijní řád může být změněn nebo zrušen. 
 
 
 
 
Poskytování stipendií bylo projednáno zastupitelstvem města Vítkova dne 16. 6. 2021. 
 
Poskytování stipendií bylo projednáno a schváleno na školské radě dne 28. 6. 2021. 
 
 
 
Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021. 
 
 
 
 
Ve Vítkově 28. 6. 2021    Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy 


