CÍLE A ROZSAH PLATNOSTI
1. Cílem je podpořit a motivovat zájem žáků o studium vybraných tříletých oborů vzdělání
s výučním listem a doplnit vznikající disharmonii v nabídce a poptávce na trhu práce.
2. Mezi vybrané obory vyučované Střední odbornou školou Josefa Sousedíka Vsetín byly
zařazeny následující obory vzdělání s výučním listem:
 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
 33-56-H/01 Truhlář
3. V souladu s tímto programem je poskytována žákům výše uvedených oborů vzdělání
v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora. Toto opatření je uplatněno
od 1. 9. 2014 počínaje žáky prvních ročníků výše uvedených oborů.
4. Ve školním roce 2014/2015 budou dle těchto kritérií hodnoceni žáci I. ročníků výše
uvedených oborů počínaje 2. pololetím.
PODMÍNKY PRO VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ŽÁKŮM
1. Žák je žákem školy po dobu minimálně 4 měsíců v příslušném klasifikačním období
(pololetí).
2. Žák nemá žádnou neomluvenou absenci za příslušné pololetí.
3. Žák je na vysvědčení za příslušné pololetí klasifikován ve všech vyučovacích předmětech.
4. Žák nesmí být na vysvědčení za příslušné pololetí z žádného vyučovacího předmětu
hodnocen známkou horší jak dobrý (3).
5. Žák nemá na vysvědčení za příslušné pololetí sníženou známku z chování.
6. Žák není v příslušném pololetí podmíněně vyloučen ze studia
Jednorázový příspěvek za vyznamenání na konci školního roku je vyplacen pouze při splnění
všech výše uvedených podmínek.
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VYPLÁCENÍ PROSPĚCHOVÉHO STIPENDIA


Třídní učitel ihned po uzavření klasifikace za příslušné pololetí školního roku
(pedagogická rada), vypracovává na základě výše uvedených kritérií kompletní třídní
seznam žáků, kteří mají nárok na prospěchové stipendium, včetně konkrétních
finančních částek. Ten pak předkládá řediteli školy jako návrh na udělení finanční
podpory.
 Finanční podpora se vyplácí vždy na konci klasifikačního období (pololetí) v hotovosti
na základě předloženého seznamu, schváleného ředitelem školy.
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