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V N I T Ř N Í  S M Ě R N I C E  Ř E D I T E L E  Š K O L Y  

O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro 
vyplácení finanční podpory žákům 2016 / 2017 

 
V souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace pro vyplácení finanční podpory 

žákům vybraných oborů vzdělání uzavřena dle § 89 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou s Královéhradeckým 

krajem (dále jen poskytovatel) bude vyplácena finanční podpora žákům 1. až 3. 

ročníku těchto oborů:  

 Strojní mechanik    23-51-H/01 

 Nástrojař     23-52-H/01 

 Klempíř     23-55-H/01 

 Obráběč kovů    23-56-H/01 

 

Podmínky pro vyplacení finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje: 

 

1. žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci 

- přílohou měsíční soupisky je transparentní přehled o absenci žáků. 

2. omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 (Zletilý žák nebo 

zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti 

žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho 

nepřítomnosti) a odst. 3 (Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování 

a pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád) a § 68 odst. 2 (Jestliže 

se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 

vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy 

písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby 

neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak 

bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od 

doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se 

posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem 

přestává být žákem školy). 

3. žák nebude potrestán v hodnoceném měsíci kázeňským opatřením 

4. žák nebude mít sníženou známkou z chování a nebude podmínečně vyloučen 

5. využití rozpětí +/- 100,- Kč vůči stanovenému paušálu v daném ročníku určuje 
učitel odborného výcviku ve spolupráci s třídním učitelem. Tito pedagogičtí 
pracovníci seznámí vždy žáka s důvody využití daného rozpětí. Správnost 
potvrdí svými podpisy na měsíční soupisce třídy. 
Paušální částky jsou stanoveny takto: 
1. ročník 300,- Kč 
2. ročník 400,- Kč 
3. ročník 500,- Kč 
Nelze však překročit stanovený rozpočet a průměrnou výši prostředků na žáka 
a obor v daném měsíci – zodpovídá třídní učitel. 
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6. na základě třídním učitelem připravené soupisky předá ekonom školy 
vedoucímu učiteli odborného výcviku (pokud mají žáci výuku odborného 
výcviku) nebo třídnímu učiteli (pokud mají žáci teoretickou výuku) celkovou 
měsíční finanční částku na třídu a ten vyplatí žákům určenou měsíční 
podporu. Převzetí potvrdí příjemce svým podpisem. Uzavřenou soupisku 
odevzdá třídní učitel ekonomovi školy, který provede zaúčtování vůči účelové 
dotaci Královéhradeckého kraje. 

7. nezbytnou součásti soupisky je třídní měsíční výkaz neomluvené absence a 
kárných opatření, který zajistí třídní učitel a svým podpisem zaručí 
administrativní uzavření daného měsíce. 

8. finanční podpora bude vyplácena ve druhé dekádě následujícího měsíce. 
9. třídní učitel vede evidenci měsíčních odměn výhradně v programu Bakaláři. 

Soupisku tiskne ze sestavy / sestavy – reports / odměny studentům / výplatní 
listina pro třídy s podpisem – po oborech. 

10. každá sestava musí obsahovat text: „ Podpora technickým oborům – 
PŘÍSPĚVEK Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“. 

11. podmínkou pro vyplacení částky v měsíci červnu je, že žák úspěšně ukončil 
příslušný ročník, odměna za tento měsíc mu náleží nejpozději v den ukončení 
příslušného ročníku studia. 

12. finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin, po dobu 
přerušení studia a žákům 3. ročníku za měsíc červen. 

13. 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. 

14. 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. 

15. žákovi, který je klasifikován z odborného výcviku na konci školního roku 
známkou 1 či 2, přísluší jednorázová odměna, jež bude vyplacena v měsíci 
červnu. Na tuto odměnu se nevztahují kázeňská opatření. Tyto odměny se 
zapisují do sloupce: Odměny / prémie. 
Velikost jednorázových odměn: 
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. 

 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne  1.září 2016 a je platná pro školní rok 2016/2017 

 

 

 V Dobrušce dne 1. září 2016  

 

 

Ing. Vladimír Voborník, v.r. 

ředitel školy 


