
 

 

Pravidla pro poskytování stipendia žákům technických oborů 
vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory 

polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji ve 
školním roce 2022/2023 

 

Žákům vybraných technických oborů vzdělání středních škol zakončených maturitní 
zkouškou 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 technických oborech středního 
školství perspektivních na trhu práce. 
 
Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání je stanovena na: 
 

1. ročník:   1 500 Kč za každé pololetí/žáka 

2. ročník:   2 000 Kč za každé pololetí/žáka 

3. ročník:   2 500 Kč za každé pololetí/žáka  

4. ročník:   3 000 Kč pouze za 1. pololetí/žáka 
 
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 technických oborů vzdělání zakončených 
maturitní zkouškou pro školní rok 2022/23) a v daném školním roce nedosáhl 
věku 21 let. 

2. Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, 
výchovné opatření typu důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné 
vyloučení ze školy či snížená známka z chování.  

3. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr  
než 1,70 včetně. 

4. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší 
známkou než dobrý.  

5. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován. 

6. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených 
podmínek na stipendium nárok. 

7. Stipendium není vypláceno po dobu přerušení studia. 

8. Probíhá-li vzdělávání v souladu s ustanovením § 184a školského zákona zcela 
nebo částečně distančním způsobem, nárok na stipendium zůstane zachován, 
pokud žák splní veškeré podmínky stanovené školou pro distanční vzdělávání. 

9. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy. 

 



 

 

Způsob výběru podporovaných oborů vzdělání: 

 

1. Stipendium je v souladu s požadavky trhu práce zaměřeno především na žáky 
technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. 

2. Návrhy na zařazení oboru vzdělání mezi obory podporované stipendiem  
jsou prostřednictvím Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého 
kraje (dále jen OŠM) předloženy po projednání ve Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje ke schválení 
Radě Olomouckého kraje. Seznam vybraných oborů vzdělání pro daný školní 
rok je přílohou tohoto dokumentu. 

3. Stipendium je určeno žákům vybraných oborů vzdělání 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 technických oborů vzdělání 
zakončených maturitní zkouškou: 

1. Se systémem poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání 
zakončených maturitní zkouškou budou žáci podporovaných oborů vzdělání 
seznámeni prostřednictvím dotčených středních škol s tím, že se jedná  
o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje. 

2. Střední školy, které jsou do systému stipendií zapojeny, budou ve všech 
propagačních materiálech uvádět, že se u příslušných vybraných oborů 
vzdělání jedná o finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje. 

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

 

Poskytnutí stipendia středním školám: 

1. Stipendia budou školám zřizovaným Olomouckým krajem poskytnuta 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 středním školám zapojeným  
do podpory pomocí stipendií právní nárok.  

Způsob vyplácení stipendia žákům školou: 

1. Vyplácení stipendia bude prováděno 2x ročně za předcházející pololetí. 



 

 

2. Vyplacení každé části stipendia 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam podporovaných technických oborů vzdělání 
zakončených maturitní zkouškou pro školní rok 2022/2023 

 

Ve školním roce 2022/2023 budou u níže uvedených oborů podporováni žáci 
všech ročníků 

 

 23-41-M/01 Strojírenství 

 26-41-M/01 Elektrotechnika 

 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 

 36-47-M/01 Stavebnictví 

 23-62-L/01 Optik 

 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 

 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

 41-44-M/01 Zahradnictví 

 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba 

 29-42-M/01 Analýza potravin 

 29-41-M/01 Technologie potravin 

 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 

 36-43-M/01   Stavební materiály 
 
Ve školním roce 2022/2023 budou u níže uvedeného oboru podporovaní žáci   

1., 2. a 3. ročníků 

 

 34-52-L/01   Tiskař na polygrafických strojích  

 

Ve školním roce 2022/2023 budou u níže uvedeného oboru podporovaní žáci   

1. a 2. ročníků 

 

 26-41-L/01   Mechanik elektrotechnik 

 

 


