
 

 

Pravidla pro vyplácení finančního příspěvku ve formě stipendií určených 
žákům středních škol na Jesenicku v rámci Podpory polytechnického 

vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium 

 

Rada Olomouckého kraje dne 9. 12. 2019 usnesením č. UR/78/48/2019 schválila zavedení 
stipendií pro žáky středních škol na Jesenicku. Stipendium je určeno žákům maturitních i učebních 
oborů vzdělání středních škol na Jesenicku, vyjma žáků oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium 
se sportovní přípravou. Hlavním cílem Jesenického stipendia je podpořit zvýšení počtu žáků ve 
středních školách na Jesenicku a zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v tomto regionu. 

 

Stipendium je poskytováno od školního roku 2020/2021, kdy každý žák prvního ročníku střední 
školy na Jesenicku obdrží jednorázový finanční příspěvek 

a) ve výši 5 000 Kč, v případě studia oboru vzdělání, který není podporován v rámci Podpory 
polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji nebo 
 

b) ve výši 5 000 Kč, v případě studia oboru vzdělání, který je podporován v rámci „Podpory 
polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“, přičemž 2 000 Kč v rámci 
Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji - Jesenické 
stipendium a 3 000 Kč v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel 
v Olomouckém kraji. 
 

c) Stipendia budou žákům vyplácena vždy v průběhu měsíce října nebo listopadu 
prostřednictvím střední školy. 
 

Podmínka pro obdržení stipendia: 

1. Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém učebním nebo maturitním oboru 
vzdělání na střední škole Jesenicka zřizované Olomouckým krajem, vyjma žáků oborů 
vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium a 79-42 K/41 Gymnázium se 
sportovní přípravou.  
 

2. Žák v daném školním roce nedosáhl, případně nedosáhne věku 21 let.  

 

Přidělení stipendia příspěvkové organizaci:  

1. Střední škola požádá nejpozději do 30. září 2021 Odbor školství a mládeže Krajského 
úřadu Olomouckého kraje o poskytnutí stipendia na školní rok 2021/2022. 
 

2. Žádost ve výše uvedeném termínu škola zašle datovou schránkou se zaručeným 
elektronickým podpisem na Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
 

ID datové schránky: qiabfmf 
 

3. Střední škola si stanoví bližší podrobnosti vyplácení stipendií dle svých individuálních 
podmínek v souladu s těmito Pravidly pro obdržení stipendia v rámci Podpory 
polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium a 
v souladu s vyplácením stipendií v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v 
Olomouckém kraji. 

 



 

 

Žádost školy bude doplněna přehledovou tabulkou dle níže uvedeného vzoru, zvlášť pro žáky 
podporované částkou 5 000 Kč a zvlášť pro žáky podporované částkou 2 000 Kč.  

 

 

Vyplácení stipendia žákům: 

 

1. Žáci, kteří obdrží stipendium v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel 
v Olomouckém kraji – Jesenické stipendium budou prokazatelně informováni, že se jedná 
o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje. 

2. Vyplácení každé části stipendia bude potvrzeno žákem na podpisovém listu. Podpisový list 
bude obsahovat: jméno, příjmení, obor vzdělání, datum narození, částku vyplaceného 
stipendia, podpis a datum převzetí. Tyto podpisové listy zůstanou uloženy ve škole 
k potřebám případné kontroly. Dále pod tabulku škola napíše čestné prohlášení, kterým 
potvrdí, že stipendia byla vyplacena v souladu s pravidly, a že vyplacená stipendia 
odpovídají podpisovým listům, které mají uložené ve škole. 

Přehledová tabulka pro žáky 1. ročníků, podporované částkou 5 000 Kč. 

Kód oboru Název oboru 
Počet žáků celkem 

Celkem v Kč 
Trvalý pobyt  
v Jeseníku 

Dojíždějící 

     

     

     

     

Požadováno celkem:  

Přehledová tabulka pro žáky 1. ročníků, podporované částkou 2 000 Kč. 

Kód oboru Název oboru 
Počet žáků celkem 

Celkem v Kč 
Trvalý pobyt  
v Jeseníku 

Dojíždějící 

     

     

     

     

Požadováno celkem:  


