
Smernica o podmienkach vyplácania motivačného štipendia  

č.  1/2020 

  

ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií žiakom strednej odbornej 

školy. 

1. Táto smernica upravuje postup školy pri poskytovaní motivačného štipendia žiakom 

strednej odbornej školy technickej. 

2. Nárok na motivačné štipendium má ten žiak, ktorý sa od prvého ročníka pripravuje 

v učebnom odbore 

2433 H obrábač kovov 

2464 H strojný mechanik 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

  

a) pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane vo výške 65 % výšky životného minima, 

teda 62,38 € 

b) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky 

životného minima, teda 43,19 €  

c) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky 

životného minima, teda 23,99 € 

  

     3. Na začiatku školského roka predložia triedni učitelia prvých ročníkov vysvedčenie 

z deviateho ročníka        základnej školy, alebo vysvedčenie zo školy, ktorú navštevoval žiak 

naposledy.  

  

Postup pri poskytovaní štipendia 

  

V prípade porušenia školského poriadku  

  

1.  Ak žiak závažne porušuje školský poriadok, napr. dosahuje neospravedlnenú absenciu na 

   vyučovacích hodinách, ak v celkovom hodnotení nie je klasifikovaný, ak v celkovom 



hodnotení neprospel, ak dosahuje zníženú známku zo správania, riaditeľ školy nemusí 

štipendium priznať, prípadne môže ho odňať. 

2. Ak je žiak školy v celkovom hodnotení neklasifikovaný 

-  z dôvodov dlhodobej choroby, pobytu v nemocnici, prípadne z iných odôvodnených príčin, 

štipendium bude priznané riaditeľom školy. 

-   z iných neospravedlniteľných dôvodov, priznanie štipendia sa pozastaví do doby, kým 

bude žiak doklasifikovaný, t. j. na obdobie 2 mesiacov. 

3. Ak žiak dosiahol zníženú známku zo správania: uspokojivý(2), menej uspokojivý(3), 

neuspokojivý(4), pozastavuje sa priznanie štipendia na nasledujúci školský polrok. 

4.    Ak žiak dosiahol celkové hodnotenie neprospel, pozastavuje sa priznanie štipendia na 

nasledujúce obdobie, do najbližšej priebežnej klasifikácie. V prípade zmeny celkového 

hodnotenia na prospel, pri najbližšej priebežnej klasifikácii bude priznané štipendium. 

5.  Ak mal žiak v predchádzajúcom klasifikačnom období vymeškaných 3 a viac vyučovacích 

hodín, ktoré boli neospravedlnené, štipendium sa pozastavuje do najbližšej  klasifikácie. 

6.    Žiak podpíše „Prehlásenie“, že bol oboznámený so znením „Smernice o podmienkach 

vyplácania stredoškolských štipendií“ 

      Smernica nadobúda účinnosť dňa 01.februára 2020. 

      Vypracovala: Vlasta Krkošková 

      V Čadci dňa  21. 01.2020                                                                           

                                                                           

                                                                                                Ing. František Kajánek                               

                                                                                                                   riaditeľ školy 

 


