
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 - Braník 

Stipendijní řád pro rok 2020 

Ředitel Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. (dále jen škola) tímto se souhlasem zřizovatele stanoví dle 

§ 30 odst. 4 školského zákona pravidla pro poskytování stipendií žákům školy. Účelem stipendijního řádu je 

motivovat zájemce o studium k zahájení vzdělávání ve škole, finančně je podpořit v průběhu vzdělávání a 

motivovat žáky školy k lepším studijním výsledkům v průběhu vzdělávání. 

Stipendium je poskytováno právnickou osobou vykonávající činnost školy. 

I. Podmínky poskytování stipendií pro žáky vzdělávající v dálkové a kombinované formě 
vzdělávání 

Žákům v dálkové a kombinované formě vzdělávání škola poskytuje motivační stipendium označované obchodně jako 

„Záruka úspěšnosti studia nebo vrácení peněz“, a to za níže uvedených podmínek. 

Pokud studium žáka ve školním roce 2019/2020 bude „Neúspěšné“ a přitom žák: 

 byl ve školním roce 2019/2020 žákem libovolného oboru vzdělání v dálkové nebo kombinované formě 
vzdělávání a jednalo se o první rok vzdělávání žáka ve škole v dálkové nebo kombinované formě vzdělávání, 

 byl přítomen ve škole na teoretickém vyučování minimálně v rozsahu 80 % doby teoretického vyučování za 
školní rok 2019/2020. V případě uvolnění žáka z vyučování a hodnocení z některých předmětů z důvodu 
uznání dosaženého předchozího vzdělání, se k těmto předmětům nepřihlíží  
a do výpočtu 80% přítomnosti na vyučování se nezapočítávají, 

 byl žákem školy minimálně do 31. 8. 2020, 

 v případě, že mu byly stanoveny opravné zkoušky anebo mu byl stanoven náhradní termín hodnocení, 
dostavil se do školy a všechny tyto zkoušky (hodnocení) konal, byť neúspěšně (Tato podmínka však nemusí 
být splněna, pokud žák nejpozději do 31. 8. 2020 požádá o opakování ročníku a této žádosti je vyhověno.), 

 řádně a včas uhradil sjednané školné na školní rok 2019/2020, 

 

vzniká žákovi ke dni 1. 9. 2020 nárok na stipendium ve výši jím uhrazeného školného na školní rok 2019/2020. 

Za „Neúspěšné“ studium se pro účely posouzení nároku na stipendium považuje takové vzdělávání žáka, kdy je žák 
hodnocen na vysvědčení za 2. pololetí celkovým stupněm hodnocení „neprospěl", a to z důvodu 

hodnocení klasifikačním stupněm "nedostatečný" nebo "nehodnocen"  

z některého předmětu teoretického vyučování.  

Je-li důvodem, že je žák hodnocen na vysvědčení za 2. pololetí celkovým stupněm hodnocení „neprospěl" též a nebo 
výlučně skutečnost, že je žák hodnocen klasifikačním stupněm "nedostatečný" nebo "nehodnocen" z předmětu 
praktického vyučování (tj. z odborného výcviku nebo z učební praxe), nepovažuje se jeho studium pro účely posouzení 
nároku na stipendium za „Neúspěšné“. 

II. Podmínky poskytování stipendií pro žáky vzdělávající se v denní formě vzdělávání 

Žákům denní formy vzdělávání škola poskytuje motivační stipendium označované obchodně jako „Prospěchové 
stipendium“, a to za níže uvedených podmínek. 

Pokud žák ve školním roce 2019/2020: 

 byl žákem školy minimálně do 31. 8. 2020 a ani tímto dnem nepřestal být žákem školy 

 vzdělával se ve škole v libovolném oboru vzdělání, výlučně však v denní formě vzdělávání 
 řádně a včas uhradil sjednané školné na školní rok 2019/2020 

 



vzniká žákovi ke dni 1. 9. 2020 nárok na stipendium ve výši: 

 25 % jeho školného na školní rok 2020/2021, jestliže byl ve školním roce 2019/2020 hodnocen na vysvědčení 
za 1. nebo 2. pololetí celkovým stupněm hodnocení prospěl s vyznamenáním 

 50 % jeho školného na školní rok 2020/2021, jestliže byl ve školním roce 2019/2020 hodnocen na vysvědčení 
za 1. a 2. pololetí celkovým stupněm hodnocení prospěl s vyznamenáním 

 100 % jeho školného na školní rok 2020/2021, jestliže byl ve školním roce 2019/2020 nejen hodnocen na 

vysvědčení za 1. a 2. pololetí celkovým stupněm hodnocení prospěl s vyznamenáním, ale současně i jeho 

aritmetický průměr známek z povinných předmětů v 1. nebo ve 2. pololetí činil 1,00. 

 

Při stanovení výše stipendia se nepřihlíží k případné slevě na školném, na níž žákovi vznikl nárok z podmínek 
motivačního programu školy. 

 

III. Podmínky poskytování mimořádného stipendia 

Mimořádné stipendium lze z důvodů hodných zvláštního zřetele poskytnout žákovi školy na základě jeho písemné 
žádosti. O poskytnutí mimořádného stipendia rozhoduje jednatel právnické osoby vykonávající činnost školy. 

 

IV. Společná ustanovení 

Žák si může zvolit buď výplatu stipendia v hotovosti nebo převodem na jím určený bankovní účet a nebo výplatu 
stipendia formou převodu na úhradu jeho školného na další školní rok ve škole. 

Jestliže si žák do 30. 9. 2020 stipendium nevyzvedne v pokladně školy v hotovosti a ani písemně nesdělí číslo účtu, na 
který má být stipendium poukázáno, a ani písemně škole nesdělí, že žádá o výplatu stipendia formou převodu na 
úhradu jeho školného na další školní rok ve škole, nárok žáka na stipendium dnem 30. 9. 2020 zaniká. 

Za řádné a včasné uhrazení školného se považuje i případ, kdy školné či některá jeho splátka byla uhrazena opožděně, 
ale prodlení žádné z plateb nepřesáhlo 5 dnů. 

V případech hodných zvláštního zřetele může škola žákovi nesplnění některé z podmínek pro přiznání stipendia 
prominout. 

 

V Praze dne 4. 2. 2019 

 

 

_______________________________________              ___________________________________________ 

                         Ing. Tomáš Kadlec                                                                        PhDr. Karel Vratišovský, MBA 

                               jednatel                                                                                                      ředitel školy 

 


