Metodika pro vyplácení finančního příspěvku ve formě stipendií žákům
technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci
Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji ve
školním roce 2021/2022
Rada Olomouckého kraje dne 23. 1. 2014 usnesením č. UR/31/55/2014 schválila zavedení
stipendií pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Jejich cílem je
podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených
maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce. Ve školním roce 2021/2022 je finanční
příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) určen žákům všech ročníků vybraných
oborů s výjimkou níže uvedených oborů.
U podporovaného oboru Stavební materiály budou ve školním roce 2021/2022 podporováni
žáci 1., 2. a 3. ročníků.
U nově podporovaného oboru Tiskař na polygrafických strojích budou ve školním roce
2021/2022 podporováni pouze žáci 1. a 2. ročníků.
U podporovaného oboru Mechanik elektrotechnik budou ve školním roce 2021/2022
podporováni žáci 1. ročníků.
Přidělení stipendia příspěvkové organizaci:
1. Střední škola vyučující dané obory požádá nejpozději do 31. ledna 2022 Odbor školství a
mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje o poskytnutí stipendia na podporu
vybraných oborů za období září 2021 – leden 2022 a do 5. července 2022 za období
únor 2022 – červen 2022.
2. Žádost ve výše uvedených termínech škola zašle datovou schránkou s kvalifikovaným
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 Pravidly pro poskytování stipendia žákům technických oborů
vzdělání zakončených maturitní zkouškou v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a
řemesel v Olomouckém kraji (dále jen Pravidla) nejpozději do prvního termínu vyplácení
stipendia. Krajský úřad Olomouckého kraje zašle požadované finanční prostředky za 1.
pololetí nejpozději do 28. února 2022, za 2. pololetí do 14. srpna 2022.
Žádost školy bude doplněna přehledovou tabulkou dle níže uvedeného vzoru:
Kód oboru

Název oboru

23-41-M/01

Strojírenství

Ročník

Počet žáků

1.

10
1

Výše
příspěvku/žák
1 500

Celkem v Kč
15 000

23-41-M/01

Strojírenství

3.

8

2 500

20 000

41-44-M/01

Zahradnictví

1.

5

1 500

7 500
42 500

Celkem požadováno (Kč)

Vyúčtování stipendia:
1. Střední škola zašle vyúčtování stipendia nejpozději do 15. září 2022 podle níže uvedené
tabulky:
Kód podporovaného
oboru

Název oboru

Ročník

Počet žáků
1. pololetí

2. pololetí

Počet
žáků
celkem

Výše
příspěvku

Celkem v Kč

Celkem vyplaceno školou
Celkem poskytnuto poskytovatelem
Částka k vrácení

2. Podle Pravidel bude vyplácení každé části stipendia potvrzeno žákem na podpisovém listu.
Podpisový list obsahuje: 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 s vyúčtováním škola napíše čestné
prohlášení, kterým potvrdí, že stipendia byla vyplacena v souladu s Pravidly,
s vyúčtováním stipendia, a že vyplacená stipendia odpovídají podpisovým listům, které
mají uložené ve škole.
Vyplácení stipendia žákům:
1. Při vyplácení stipendia se škola současně řídí i Pravidly.
2. Žáci, kteří obdrží stipendium v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel
v Olomouckém kraji budou prokazatelně informováni, že se jedná o příspěvek z rozpočtu
Olomouckého kraje a seznámeni s Pravidly.
3. Stipendium bude vypláceno pouze za vzdělávání v denní formě.
4. Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin.
5. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy.
Přidělení stipendia střední škole jiného zřizovatele:
Středním školám jiných zřizovatelů budou stipendia poskytnuta na základě smluv o poskytnutí
účelové dotace uzavřených mezi krajem a střední školou. Podmínkou k uzavření smlouvy je
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje a její
následné projednání a schválení orgány kraje.
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1. Střední škola jiného zřizovatele podá nejpozději do 31. 1. 2022 žádost o poskytnutí
individuální dotace s racionálním odhadem potřebných finančních prostředků pro
vyplácení stipendií žákům za celý školní rok 2021/2022.
Žádost školy bude doplněna přehledovou tabulkou dle níže uvedeného vzoru:
Kód oboru

Název oboru

Ročník

Počet žáků za
Výše
Počet žáků za
Výše
Celkem v Kč
1. pololetí
příspěvku/žák
2. pololetí
příspěvku/žák

Celkem požadováno (Kč)

2. Při vyplácení stipendia žákům bude škola postupovat v souladu se smlouvou o poskytnutí
dotace.
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