STIPENDIJNÍ ŘÁD
Spolku Zdravotnická škola Děčín

Část I. - Obecná ustanovení
Čl. 1) Spolek Zdravotnická škola Děčín se rozhodl (za předpokladu získání dostatečného množství
finančních prostředků pro tento účel) odměnit úsilí žáků denního studia Střední zdravotnické školy,
Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p. o. udělením stipendia.
Čl. 2) Na stipendium není právní nárok. Zdrojem stipendia jsou pravidelné členské příspěvky. V
případě, že získané prostředky nebudou dostačovat pro výplatu stipendií podle tohoto řádu, je
výkonný výbor spolku oprávněn výplatu stipendia zrušit. Výkonný výbor také rozhoduje o konkrétní
výši stipendia v případě stipendia za výborné studijní výsledky a o hranici prospěchového průměru,
při které bude toto stipendium poskytnuto.
Čl. 3) Stipendium se vyplácí jednorázově v hotovosti v termínu stanoveném výkonným výborem. Žák
potvrdí převzetí stipendia svým podpisem na výplatní listině stipendií.

Část II. – Podmínky udělení a výše stipendia
Čl. 4) Stipendium se poskytne žáku Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p. o., který v
rozhodujícím období:
a) neměl žádnou neomluvenou absenci,
b) nepřekročil limit povolené omluvené absence,
c) neměl žádný kázeňský přestupek (napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy),
d) byl buď vybrán vyučujícími předmětu OSN za své studijní výsledky, aby reprezentoval školu na
zahraničním výměnném pobytu, nebo dosáhl výborných studijních výsledků (nejhůře do průměru
2,00; hranici pro konkrétní období stanovuje výkonný výbor podle finančních možnosti) a zároveň se
na něj nevztahuje prospěchové stipendium Krajské zdravotní, a.s.,
Čl. 5) Výše stipendia v případě stipendia na zahraniční výměnný pobytu je stanovena na částku 500,Kč/žák. U stipendia za výborné studijní výsledky se může výše stipendia pohybovat v rozmezí 200 –
2000 Kč/žák (stipendium může být odstupňováno podle dosaženého prospěchu, o jeho výši
rozhoduje výkonný výbor).

Část III. - Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 6) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 24. 4. 2019. První výplata stipendií bude
provedena (v případě dostatečného množství finančních prostředků) v dubnu 2019 za první pololetí
školního roku 2018/2019.

Vyhotoveno dne 24. 4. 2019

