Metodika pro vyplácení finanční podpory v rámci Učňovských stipendií Olomouckého kraje
(na základě materiálu ROK „Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji“)
Rada Olomouckého kraje dne 17. 9. 2009 usnesením č. UR/22/28/2009 a dále dne 25. 7. 2013 usnesením
UR/18/37/2013 schválila „Pravidla pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje“. Na základě tohoto
materiálu je poskytována žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem
v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Toto opatření je uplatňováno
od 1. 9. 2010 počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů. Ve školním roce 2014/2015 je podpora určena
žákům 1., 2. a 3. ročníků vybraných oborů.
U podporovaných oborů Jemný mechanik se školním vzdělávacím programem Jemný mechanik-Optik, Výrobce
potravin se školním vzdělávacím programem Výrobce potravin zaměření na výrobu cukrovinek a Kominík budou ve
školním roce 2014/2015 podporováni pouze žáci 1. a 2. ročníků.
U nově podporovaného oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce budou ve školním roce 2014/2015
podporování pouze žáci 1. ročníků.
Přidělení finanční dotace příspěvkové organizaci:

1) Příspěvková organizace vyučující dané obory požádá nejpozději do 9. září 2014 v elektronické podobě
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje o poskytnutí zálohy na podporu vybraných oborů na
období září 2014 – červen 2015. V žádosti bude uveden počet podporovaných žáků v příslušných ročnících
v jednotlivých daných oborech ke dni 5. 9. 2014 a kvalifikovaný odhad počtu žáků s vyznamenáním.
Žádost zašlete na e-mail: l.kropackova@kr-olomoucky.cz

2) Střední škola si stanoví bližší podrobnosti vyplácení stipendií dle svých individuálních podmínek v souladu
s pravidly výše uvedeného motivačního programu nejpozději do prvního termínu vyplácení příspěvku.

3) KÚOK zašle požadovanou zálohu nejpozději do 20. 10. 2014
Žádost školy bude doplněna přehledovou tabulkou dle níže uvedeného vzoru:
Kód
oboru

Název
oboru

23-56H/01

Obráběč
kovů
1. roč.
Obráběč
kovů
2. roč.
Malíř
a
lakýrník
1. roč.

23-56H/01
39-41H/01

Počet
žáků

Měsíční výše
příspěvku/žák

10

300,-

8
12

Počet
měsíců

Vyznamenání
částka celkem

10

Vyznamenání
(počet žáků)
kvalifikovaný
odhad
2

3 000,-

33 000.-

400,-

10

1

2 500,-

34 500.-

300,-

10

0

0

36 000,-

CELKEM požadováno

Celkem

103 500,-

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
Vyúčtování finanční dotace krajskému úřadu bude provedeno dle níže uvedené tabulky.
Zálohované období bude vyúčtováno krajskému úřadu v termínu nejpozději do 7. září 2015. Po schválení
vyúčtování ze strany poskytovatele (v písemné nebo elektronické podobě) škola vrátí nevyužité prostředky zpět na
účet poskytovatele (číslo účtu: 27-4228320287/0100, VS: identifikační číslo organizace a SS: účelový znak dotace)

do 15 kalendářních dnů od schválení vyúčtování. Finanční náklady, které škola vyplatí žákům nad rámec zálohy
poskytnuté krajským úřadem, budou škole proplaceny krajským úřadem v termínu nejpozději do 30. 10. 2015.
Příspěvková organizace vede prokazatelnou evidenci o vyplácených příspěvcích, příp. pozastavení příspěvku apod.
Část této evidence předkládá v kopiích při vyúčtování (v případě vyplácení příspěvku žákům v hotovosti doloží kopii
podpisového listu dle Pravidel, v případě zasílání příspěvku na účet žáka dokládá škola kopie výpisu z účtu
prokazující, že žákovi byl příspěvek náležitě proplacen a kopii písemné žádosti žáka o bezhotovostní vyplácení
příspěvku s uvedením čísla účtu, na který má být žákovi příspěvek vyplácen).

Číslo podporovaného Název oboru
oboru
a ročník

Počet žáků, na které byl žádán příspěvek
9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Počet žáků Počet žáků s
Celkem v Kč
celkem vyznamenáním

.…..Kč
….…Kč
.……Kč
…….Kč
…….Kč
…….Kč
…….Kč

Celkem vyplaceno školou
Celkem poskytnuto poskytovatelem
Částka k vrácení
Nedoplatek poskytovatele

Vyplácení finanční podpory žákům:

1) Při vyplácení finanční podpory se škola současně řídí i Pravidly pro poskytování učňovských stipendií
Olomouckého kraje.

2) Se systémem „Podpory učňovského školství“ a s Pravidly pro poskytování učňovských stipendií
Olomouckého
kraje
budou
dotčení
žáci
prokazatelně
na skutečnost, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje.

seznámeni

s poukazem

3) Vyplácení finanční podpory bude prováděno pravidelně vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce za
předcházející měsíc, v případech hodných zvláštního zřetele nejpozději do 4. září 2015.

4) Žákovi, který je hodnocen celkově na vysvědčení na konci školního roku „prospěl s vyznamenáním“ bude

jednorázový příspěvek ve výši 1.500 Kč, 2.500 Kč, popřípadě 5.000 Kč vyplacen v rámci příspěvku za
poslední měsíc, tj. do 10. července 2015. V případech hodných zvláštního zřetele může být příspěvek
vyplacen nejpozději do 4. září 2015.

5) Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia a za celý kalendářní měsíc
studia.

6) Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení vzdělávání.
7) V případě přestupu žáka z jiné školy platí následující: pokud žák přestoupí k 1. dni kalendářního měsíce,
bude mu částka za tento kalendářní měsíc vyplacena, a to do 15. následujícího měsíce, pokud žák přestoupí
k pozdějšímu dni v měsíci, bude mu vyplacena částka až za další kalendářní měsíc. Př. A) přestup
k 1. listopadu – žák obdrží první platbu již za měsíc listopad, která mu bude proplacena do 15. prosince.
Př. B) přestup k 5. listopadu – první platbu obdrží žák až za měsíc prosinec, platba mu bude poskytnuta do
15. ledna. Obor, z něhož žák přestupuje, nehraje roli.

8) V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy, který při projednávání kázeňských opatření
nebo neklasifikování žáka z odborného výcviku apod. může vyplácení příspěvku žákovi pozastavit, a to až
do doby vydání rozhodnutí o kázeňském opatření, případně udělení klasifikace.

