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Článek 1.  

 Právní východiska 

(1) Tato směrnice je vydána v souladu s Metodickým pokynem pro vyplácení finanční podpory 

žákům vybraných oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech 

strojírenských, elektrotechnických a stavebních vydaným dne 1. 9. 2011, pro obor Zemědělec 

farmář od 1. 9. 2014 v Hradci Králové. Jedná se o příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje. 

(2) Tato vnitřní směrnice upravuje problematiku vyplácení finanční podpory žákům učebního oboru 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a pro obor 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

ve Střední škole zemědělské a ekologické a středním odborném učilišti chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí dále jen škola.  

(3) Při poskytování finanční podpory se postupuje dle této směrnice a metodického pokynu pro 

vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních vydaným dne  

28. 8. 2017 v Hradci Králové a v souladu s dalšími vnitřními předpisy školy z oblasti finanční 

kontroly. 

(4) Jinou nebo vyšší finanční podporu poskytovat nelze. 

Článek 2.   

Systém vyplácení finanční podpory žákům 

(1) Finanční podpora bude vyplacena pouze žákům oborů v denní formě vzdělávání a žákům, 

kteří se nevzdělávají podle IVP s výjimkou žáků s IVP na doporučení PPP. 

(2) Finanční podpora bude žákům vyplácena od září 2017 každý měsíc, vždy ve druhé dekádě 

měsíce následujícího, není-li po dohodě s Krajským úřadem dále uvedeno jinak. Vyplácení bude 

prokazatelně potvrzeno žákovým podpisem. 

(3) Finanční podpora za měsíc prosinec bude vyplácena spolu s finanční podporou za měsíc 

listopad ve druhé a třetí dekádě prosince.  

(4) Pokud si žák nevyzvedne finanční podporu za období září – prosinec do 22. 12. 2017 nebude 

mu podpora za tyto měsíce z důvodu finanční uzávěrky vyplacena.  



(5) Finanční podpora za červen příslušného školního roku bude vyplácena spolu s výplatou za 

květen ve třetí dekádě června. Podmínkou výplaty je úspěšné ukončení příslušného ročníku 

studia. U oboru Zemědělec – farmář bude výplata podpory za měsíc červen provedena po 

absolvování prázdninové praxe s termínem výplaty do 6. září. 

(6) Pokud si žák nevyzvedne finanční podporu do konce června příslušného školního roku, nebude 

mu podpora a jednorázová odměna za 2. pololetí školního roku vyplacena.  

(7) Finanční podporu může za žáka vyzvednout zákonný zástupce nebo jím písemně zplnomocněná 

osoba. Formulář plné moci viz příloha č.2 je k dispozici u pokladní školy nebo na stránkách 

školy pod ikonou pro žáky - ke stažení. 

(8) Na základě písemné žádosti žáka může být podpora vyplacena převodem na jím uvedený 

bankovní účet. Formulář žádosti viz příloha č.4 je k dispozici u pokladní školy nebo na 

stránkách školy pod ikonou pro žáky - ke stažení. 

(9) Převzetí finanční podpory potvrdí žák, zákonný zástupce nebo pověřená osoba datem převzetí a 

svým podpisem na evidenčním listu výplaty finanční podpory žákům. Vzor evidenčního listu je 

přílohou č. 1 této směrnice. 

(10) Pokladní školy připraví evidenční list v dostatečném předstihu před termínem vyplácení a 

třídní učitel ověří správnost údajů o počtu žáků, výchovných opatřeních a případných změnách 

ve vyplácení finanční podpory. Správnost údajů potvrdí datumem ověření a svým podpisem. 

(11) Finanční podpora žákům bude vyplácena za účasti třídního učitele. 

Článek 3.  

Obecné zásady vyplácení finanční podpory 

(1) Žákovi 1. ročníku přísluší výplata finanční podpory ve výši 300,- Kč měsíčně. 

Žákovi 2. ročníku přísluší výplata finanční podpory ve výši 400,- Kč měsíčně 

Žákovi 3. ročníku přísluší výplata finanční podpory ve výši 500,- Kč měsíčně 

 

(2) Žákovi, který je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku známkou 1 či 2, 

přísluší jednorázová odměna, jež bude vyplacena v měsíci červnu s výjimkou žáků oboru 41-51-

H/01 Zemědělec farmář. 

1. ročník: za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč, 

                  za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově    500,- Kč. 

2. ročník: za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově  2 000,- Kč,  

                  za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč. 

3. ročník: za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově  3 000,- Kč,  

                  za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč. 
 

(3) Žák, kterému bylo v průběhu školního roku uděleno výchovné opatření včetně výchovných 

opatření DM nebo nemá omluvenou absenci v souladu se školním řádem, ztrácí nárok na 

vyplácení finanční podpory 1. dnem měsíce, ve kterém došlo k některé ze zmíněných 

situací.  

(4) Vyplácení finanční podpory žákovi, kterému přestala být podpora vyplácena podle čl. 3 

odstavce (3) této směrnice může ředitelka školy vyplácení podpory obnovit. Návrh na obnovení 

výplaty finanční podpory (příloha č. 3) podává třídní učitel písemně z vlastního rozhodnutí nebo 

na popud kolegů v případě, že použitá výchovná opatření měla výchovný efekt. Návrh 



s odůvodněním podpořený podpisem nadpoloviční většiny pedagogů, kteří daného žáka učí, 

může být podán nejdříve 2 měsíce po zaniknutí nároku na výplatu finanční podpory podle čl.3 

odst. 3) této směrnice.  

(5) V případě, že žák byl za 1. pololetí školního roku klasifikován sníženou známkou 

z chování, ztrácí nárok na vyplacení finanční podpory ve 2. pololetí daného školního roku. 

V případě, že žák byl klasifikován sníženou známkou z chování za 2. pololetí školního 

roku, ztrácí nárok na vyplacení finanční podpory za 1. pololetí následujícího školního 

roku. V případě, že ředitelka školy rozhodla o podmíněném vyloučení žáka, žák ztrácí 

nárok na vyplacení finanční podpory za období zkušební lhůty stanovené v rozhodnutí. 

Jednorázová odměna v měsíci červnu bude zachována. 

(6) Termíny výplaty budou realizovány dle kalendáře výplat pro jednotlivé ročníky a obory. 

(7) Finanční podpora není žákům vyplácena za období hlavních prázdnin, po dobu přerušení 

studia a žákům 3. ročníků za měsíc červen. 

(8) V případě, že žák opakuje ročník, pro který již obdržel finanční podporu, nemá na finanční 

podporu opětovně nárok. V případě, že žák opakuje ročník a žádnou finanční podporu 

v předchozím školním roce neobdržel, má na ni v případě dodržení všech podmínek nárok, a to 

včetně jednorázové odměny na konci školního roku. 

(9) V případě, že žák přestoupí z jiné školy, popř. změní obor z nepodporovaného na některý 

z podporovaných vybraných  oborů, má při dodržení všech podmínek na finanční podporu nárok 

počínaje následujícím měsícem po dni přestupu.  

 

 

V Kostelci nad Orlicí dne   31. 8. 2017 

 

 

                                                       

 

 

                                                                                                       Mgr. Bůžková Yvona 

 ředitelka školy 



Příloha č. 1 

 

 

 

 



Příloha č. 2  

 

Plná moc 

Já níže podepsaná  
Jméno a příjmení  ………..…………..…………. 
narozena   ………………………………. 
bydliště   …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
číslo OP   ……………………………….. 
 

tímto 

zplnomocňuji 

pana/paní/slečnu 

jméno a příjmení  ……………………………….. 
datum narození  ……………………………….. 
bytem    …………………………………………………………… 
    …………………………………………………………… 
číslo OP   ……………………………….. 
 

k převzetí částky ve výši finanční podpory poskytované královéhradeckým krajem pro žáky 
učebního oboru:………………………………………………………………….. prostřednictvím SŠZE a 
SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.  

Jmenovaný/á je oprávněn/a převzít finanční podporu za žáka 

jméno a příjmení  ………………………………...  

datum narození   ………………………………… 

bydliště    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

třída    …………. 
 
 
 

Tato plná moc platí do …………….  
 

V ………………dne …………….     

zmocnitel 
   (podpis zmocnitelky) 

Plnou moc přijímám. 
 

V …………………….. dne …………… 

zmocněnec 
[podpis zmocněnce] 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 
Návrh na obnovení výplaty finanční podpory 

 

Žák  

Třída  

Obor  

 

 

Termín (měsíc) zastavení výplaty 

 

Termín (měsíc) obnovení výplaty- nejdříve 2 měsíce po zaniknutí nároku. …………… 

 

Zdůvodnění obnovení výplaty finanční podpory: 

 

 

 

 

 

Podpisy nadpoloviční většiny pedagogů, kteří daného žáka učí: 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třídní učitel:                                                             Podpis:………………………………..………….    
 
Datum: 
 
 

 

Ředitelka školy:   souhlasí    nesouhlasí   dne ……………. podpis: ………………… 



Příloha č.4 

 

 

 

Žádost o zasílání finanční podpory převodem na bankovní účet 

 

Žák  

Třída  

Obor  

 

 

Žádám v souladu s Organizační směrnicí pro vyplácení finanční podpory žákům o zasílání finanční 

podpory a jednorázové odměny za dosažený výsledek klasifikace z odborného výcviku bankovním 

převodem na účet č. …………………………………….. 

 

Datum zahájení výplaty převodem: ………………………………………. 

 

 

 

 

 

V                                                   dne 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

Podpis žadatele 

 

.  


