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STIPENDIJNÍ ŘÁD 

I. Základní ustanovení 

1. Tento stipendijní řád je vydán v souladu s ustanovením § 30, odst. 5 zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a se 
specifickými podmínkami Gymnázia EDUCAnet Ostrava s.r.o. 

2. Stipendijním řádem jsou stanoveny podmínky pro přiznání stipendia žákům Gymnázia EDUCAnet 
Ostrava s.r.o. formou slevy na školném. Cílem poskytnutí stipendia je podpora nadaných studentů, 
kteří dosahují vynikajících studijních výsledků, výborně reprezentují školu nebo studentům, kteří 
se nacházejí v tíživé sociální situaci. 

II. Přiznatelná stipendia 

1. Prospěchové stipendium 

Stipendium se přiznává vždy na 1 pololetí při dosaženém prospěchu 1,00 na vysvědčení 
v uplynulých posledních dvou pololetích studia na gymnáziu nebo základní škole. 

- sleva z ceny aktuálního školného činí 50 %. 

2.  Zaměstnanecké stipendium 

Stipendium se přiznává dítěti zaměstnance, který je v síti škol EDUCAnet v pracovním poměru. 
Rozhodnou dobou pro přiznání, resp. trvání, stipendia je první den pololetí. 

-  sleva z ceny aktuálního školného pro dítě zaměstnance v pracovním poměru trvajícím 1-2 roky 
činí 50 %; 

- sleva z ceny aktuálního školného pro dítě zaměstnance v pracovním poměru trvajícím více než 
2 roky činí 100 %. 

3. Rodinné stipendium 

Stipendium se přiznává mladšímu ze sourozenců, kteří studují souběžně na Gymnázium EDUCAnet 
Ostrava s.r.o. 

- sleva z ceny aktuálního školného pro mladšího ze sourozenců činí 50 %. 

4. Stipendium pro nadané studenty 

Stipendium může být žákovi přiznáno z důvodů hodných zvláštního zřetele, například pokud žák 
významným způsobem přispěl k rozvoji školy, nebo výborně reprezentuje školu. O přiznání, resp. 
o výši jednorázového stipendia, rozhoduje ředitelka školy. 

5. Sociální stipendium 

Stipendium může být přiznáno vždy na 1 pololetí. Stipendiu je možné přiznat studentovi, který se 
nachází v tíživé sociální situaci. O přiznání stipendia, resp. o jeho výši, rozhoduje ředitelka školy. 
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III. Podmínky přiznání stipendia 

1. Stipendia nelze kombinovat, lze žádat pouze o 1 typ stipendia. 

2. Žádost o stipendium lze podat nejpozději ve lhůtě 10 dnů po začátku období, na které se žádané 
stipendium vztahuje. 

3. Udělení stipendia je podmíněno řádnou docházkou žáka do výuky. Řádnou docházkou se rozumí 
omluvená absence nejvýše 10 % a nulová neomluvená absence v předchozím pololetí. Tato 
podmínka se nevztahuje na absenci omluvenou lékařem pro závažné zdravotní důvody, studenty 
s IVP nebo prokazatelně doloženou intenzivní sportovní přípravou. Rovněž se nevztahuje na 
uvolnění schválené ředitelkou školy (např. při reprezentaci školy apod.). 

4.  V případě nesplnění podmínky dle bodu 3. může škola žákovi stipendium odejmout. O odejmutí 
stipendia rozhoduje ředitelka školy. 

5.  Na stipendium dle čl. II. bodů 1. – 3. nevzniká splněním podmínky automaticky nárok, o jeho 
přiznání vždy rozhoduje ředitelka školy. 

IV. Platnost 

1. Tento stipendijní řád je platný pro školní rok 2022/2023. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 08.02.2022 

 

  PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová, MBA, MPA 

  ředitelka školy 


