
Směrnice
pro přiznání prmpěchového stipendia žáků a studentů škot TRIWS

L

Prospěchové stipenriium bude škoia z roďrodnutí jejiho zřizovatele TRIVIS, a.s. přizlarro Žríkům a
studentům školy ď počátku školního roku 201412015.

il.
1. Kriteria prospěchového stipenďia žríků denniho a dálkového studia Střední odborné škoty:
a) Prospěch v kaŽdé.m hodnoceném pololetí příslušného školního roku do pruměru i.5 včetně
s konstat*vánirn, že Žák praspši s v7rnramcnáninr.
b) Žák splňujícÍ starrovenou podmínku prospěchu nesrni být v hodnoceném pololetí krázeňsky řešen'
c} Aktivní účsst Žáka na zájmových aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti nad námec školnílro
vzdělávacího pro gramu.

2. Ž* škol-v získá.''a narok na přiznaní a r;ipla+ení stipend!*' -.'e r,'ýši l.00s,- Kč za klždé p,ololetí
pfislušného školnfto roku při splněrri qýše stanovených kÍitéřií.

3. Stipendium butie v'yplác€no po zhodnoceni kazdého poioieti příslušného školního roku při předávrání
vysvědčení do rukou ž;íka v hotovosti proti podpisu ve qýplatní listině. Zakonný zrástupce případně plátce
školného bude o vy*placeném stipanďu školou písemně předem v.wozuměn.

1) Kriterie prospěchového stipenitia stadentů u**l'á" a dálkového studia Yyšší odborné škoty:
a) Prospěch zace|ý uzavřený rďník v řádném tcrmínu ďe organizačního plánu školy do průměru 1,5 včetrrě
a student nesmí byt v rozhodném oMobí hodnocen z klasifikovaného zápďtu případně zlloušky dobře a
horší.
b) Řádná dochrízkabez nmmluvené ncilčasti a omluvené neúčasti do 25% v daném předmětu radaný
rďník.
c) Aktirlní účast studenta na akcích a aktivitách školy nad námec vzdělávacího programll.

7,. Žák školy získává nrárok na přiznání a vypiaceni stipendia ve výši Ž.000,- Kč za řádně uzavřený ročník
příslušného školního roku při splnění lýše stanovených kdtérii.

3. Stipendium bude vypláceno po uzavření rďníku do rukou studenta v hotovosti proti podpisu ve qiplatní
listině.

IV.

l.Sněrnice pro priznani prospěchového stipendia je nedílnou součiistí Školního řádu platrrého a účinného
v době, kdy bude o přizniiní ni{roku na stipendium při splnění podmínek rozhodoviíno.
2. Směmice pro přizrriíni prospěchového stipendia i1.ta.p'ro1ean*na Radou školy dne.á .(.,'.?v
3. Směr*ice je pletná * účir'ná ad l.září 2$14. 
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