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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Stipendijní  řád Gymnázia, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková 

organizace  (dále jen „stipendijní řád“) je vydán v souladu s § 30 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Stipendijní řád byl schválen školskou radou dne 19. 3. 2007 v souladu           

s § 168 odst. 1) písm. c) školského zákona. 

3) Stipendijní řád byl projednán Radou Moravskoslezského kraje usnesením     

č.   /    ze dne 4. 4. 2007 se souhlasným stanoviskem. 

 

Čl. 2 

Druhy stipendií 

Přednostně z vlastních zdrojů organizace lze poskytnout žákům školy 

prospěchové nebo výjimečné stipendium.  

Prospěchové a výjimečné stipendium přiznává ředitel školy žákovi po 

projednání v pedagogické radě školy. 

 

Čl. 3 

Prospěchové stipendium 

1) Prospěchové stipendium v max. výši 500 Kč se může poskytnout žákům, 

kteří po celou dobu studia studovali s vyznamenáním a maturitní zkoušku 

vykonali s vyznamenáním v prvním termínu stanoveném zvláštními 

předpisy.1 

2) Přiznání prospěchového stipendia žákovi navrhuje řediteli školy třídní učitel 

žáka. 

 

                                                 
1 vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 4 

Výjimečné stipendium 

1) Výjimečné stipendium v max. výši 500 Kč může ředitel školy poskytnout 

žákovi, který: 

a) se umístil na 1. až  3. místě v krajském kole předmětových soutěží typu A 

vyhlašovaných MŠMT, 

b) úspěšně reprezentoval školu v ústředním kole předmětových soutěží     

typu A vyhlašovaných MŠMT .  

2) Přiznání výjimečného stipendia žákovi navrhuje řediteli školy učitel 

odpovídajícího vyučovacího předmětu. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2007. 


