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Ročník: 2019                                                č. 1          

 

1/2019 

NAŘÍZENÍ 

Ředitele Středního odborného učiliště  

ze dne 14. 1. 2019, 

kterým se vydává Stipendijní řád Středního odborného učiliště. 
 

 

V souladu s ustanovením § 30, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění 

 
v y d á v á m 

 

Stipendijní řád Středního odborného učiliště 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

Dle tohoto stipendijního řádu je poskytováno prospěchové stipendium (dále jen 

„stipendium“) odsouzeným, kteří se ve Středním odborném učilišti připravují na povolání 

formou studia 

a) učebního oboru, nebo 

b) akreditovaného odborného kurzu, 

přičemž týdenní hodinová dotace vzdělávacího programu je minimálně 21 hodin týdně. 

 

 

 

Čl. 2 

Stipendium v učebních oborech 

 
Stipendium je vypláceno na základě: 

a) měsíčního hodnocení, přičemž měsíční výše stipendia je stanovena takto: 

 1000 Kč při měsíčním hodnocení „výborně“, 

 800 Kč při měsíčním hodnocení „chvalitebně“, 

 600 Kč při měsíčním hodnocení „dobře“, 

b) pololetního a ročníkového hodnocení, přičemž výše stipendia je stanovena na 1000 Kč 

při pololetním nebo ročníkovém hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ a 

c) celkového hodnocení závěrečné zkoušky, přičemž výše prospěchového stipendia je 

stanovena na 2000 Kč při celkovém hodnocení „prospěl s vyznamenáním“. 

S B Í R K A  N A Ř Í Z E N Í  

         ředitele Středního odborného učiliště 
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Čl. 3 

Stipendium v akreditovaných kurzech 

 
Stipendium je vypláceno odsouzeným, zařazeným v kurzech, jejichž délka je minimálně 

10 měsíců, na základě: 

 

a) měsíčního hodnocení, přičemž měsíční výše stipendia je stanovena takto: 

 600 Kč při měsíčním hodnocení „výborně“, 

 400 Kč při měsíčním hodnocení „chvalitebně“, 

 200 Kč při měsíčním hodnocení „dobře“ a 

b) celkového hodnocení, přičemž výše stipendia za kurz je stanovena na 800 Kč při 

ukončení kurzu s celkovým prospěchem „výborný“. 

 

 

Čl. 4 

Podmínky poskytnutí stipendia 

 

O přiznání stipendia rozhoduje učitel – vedoucí školského vzdělávacího střediska, přičemž 

a) stipendium podle čl. 2 odst. a) se poskytuje, pokud 

 odsouzený neměl v příslušném měsíci neomluvenou absenci, 

 odsouzený neměl v jednom pololetí školního roku více než 15 % omluvené 

absence1) a 

 odsouzenému nebylo v příslušném měsíci uloženo kázeňské opatření „důtka 

třídního učitele“, „důtka ředitele školy“, „podmíněné vyloučení ze školy“ nebo 

„vyloučení ze školy“. 

b) stipendium podle čl. 3 odst. a) se poskytuje, pokud 

 odsouzený neměl v příslušném měsíci neomluvenou absenci, 

 odsouzený neměl za dobu trvání kurzu více než 15 % omluvené absence2) a 

 odsouzenému nebylo v příslušném měsíci uloženo kázeňské opatření „důtka 

třídního učitele“, „důtka ředitele školy“, „podmíněné vyloučení ze školy“ nebo 

„vyloučení ze školy“. 

 

 

 

Čl. 5 

Zajištění finančních prostředků a výplata stipendia 

 

                                                 
1) Absence se vyhodnocuje podle elektronické evidence docházky v třídní knize programu Bakaláři.  
2) Absence se vyhodnocuje po pěti měsících kurzu a při jeho ukončení podle elektronické evidence docházky 

v třídní knize programu Bakaláři. 
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1) Stipendia jsou hrazena z rozpočtu Vězeňské služby České republiky, přičemž 

Střední odborné učiliště je povinno předložit nejpozději v lednu předcházejícího roku 

předpokládanou částku potřebnou pro stipendia na následující rok a současně finanční 

výhled na následující dva roky v souladu s předkládáním střednědobého výhledu 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. 

2) Odbor ekonomický Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky přidělí 

prostředky na stipendia v lednu daného roku prostřednictvím rozpočtového opatření, 

popř. v rámci rozpisu rozpočtu na daný rok. 

3) Stipendium má charakter příjmu odsouzeného ve smyslu ustanovení § 25 zákona  

č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění, a zaúčtuje se na účet odsouzeného obdobně jako peníze zaslané 

odsouzenému do věznice. Zaúčtování se provede podle ustanovení § 16, odst. 3 nařízení 

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 14/2018, kterým se stanoví 

postup při rozúčtování pracovní odměny vězněných osob a postup při správě a evidenci 

jejich finančních prostředků. 

4) Stipendium poskytované na základě měsíčního hodnocení v učebních oborech  

a v akreditovaných odborných kurzech se vyplácí měsíčně vždy za uplynulý měsíc. 

5) Stipendium poskytované na základě pololetního hodnocení v učebních oborech 

se vyplácí vždy za uplynulé pololetí školního roku. 

6) Stipendium poskytované na základě celkového hodnocení v kurzech se vyplácí 

v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl kurz ukončen. 

7) Určený zaměstnanec Středního odborného učiliště předloží seznam odsouzených 

s nárokem na stipendium, schválený učitelem – vedoucím školského vzdělávacího 

střediska na oddělení ekonomické příslušné věznice, ve které se odsouzený nachází 

kmenově. Předložený seznam musí obsahovat kód odsouzeného, jméno a příjmení 

odsouzeného, datum narození odsouzeného a výši přiznaného stipendia. 

8) Předložený seznam odsouzených bude ekonomickému oddělení předložen určeným 

zaměstnancem Středního odborného učiliště nejpozději v termínu do 6. dne v měsíci. 

Určený zaměstnanec ekonomického oddělení věznice zaúčtuje přiznané stipendium 

podle předloženého seznamu na účet odsouzeného nejpozději v termínu do 14. dne 

v měsíci. 

9) Odsouzeným, zařazeným do studia učebního oboru, nenáleží stipendium v období 

hlavních prázdnin3). 

10) Dobou rozhodnou pro přiznání stipendia je počet celých měsíců studia. V případě, 

že odsouzený zahájí nebo ukončí studium v době jiné než je začátek nebo konec 

měsíce, se stipendium úměrně krátí. 

 

 

                                                 
3) Dle ustanovení § 24, odst. 5 zákona č. 561/2004  Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
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Čl. 6 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2019 na základě souhlasu zřizovatele, 

vydaného pod č.j.:  MSP-93/2018-OVTP-SP/17    dne 9. ledna 2019. 

 

 

 

Č.j.: VS-12816/ČJ-2019-804903 

 

V Praze dne: 14. ledna 2019 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Polcer 

         ředitel Středního odborného učiliště 
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