
Podpora středního vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, 
elektrotechnických a stavebních. 
 
Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje je vyplácena žákům vybraných oborů poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Toto 

opatření je uplatněno od 1. 9. 2008 u žáků 1. ročníků vybraných oborů, od 1. 9. 2009 i u žáků 2. ročníků a od 1. 9. 2010 

i u žáků 3. ročníků a 1. ročníků oborů E. 

Ve školním roce 2011/2012 jsou do tohoto systému zařazeny obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním 

listem skupin: 

Strojní mechanik     23-51-H/01 

(zahrnuje obor Zámečník 23-51-H/001, Strojní mechanik – stroje a zařízení 23-51-H/003) 

Nástrojař     23-52-H/01 

(zahrnuje obor Nástrojař 23-52-H/001, Rytec kovů 23-53-H/001) 

Klempíř      23-55-H/01 

(zahrnuje obor Klempíř – strojírenská výroba 23-55-H/002, Klempíř – stavební výroba36-55-H/001 

Obráběč kovů     23-56-H/01 

(zahrnuje obor Obráběč kovů 23-56-H/001, Obráběč kovů – univerzální obrábění 23-56-H/002, Obráběč kovů – 

soustružení 23-56-H/003, Obráběč kovů – frézování 23-56-H/004, Obráběč kovů – broušení 23-56-H/005, Obráběč 

kovů – obsluha čísl. řízených strojů 23-56-H/006 

Elektrikář     26-51-H/01 

(zahrnuje obor Elektrikář 26-51-H/001, Elektrikář – slaboproud 26-51-H/002) 

Elektrikář – silnoproud    26-51-H/02 

(zahrnuje obor Elektrikář – silnoproud 26-51-H/003) 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje  26-52-H/01 

Instalatér     36-52-H/01 

(zahrnuje obor Instalatér 36-52-H/001) 

Tesař      36-64-H/01 

(zahrnuje obor Tesař 36-64-H/001) 

Zedník      36-67-H/01 

(zahrnuje obor Zedník 36-67-H/001, Obkladač 36-67-H/004) 

Strojírenské práce    23-51-E/01 

(zahrnuje obor Zámečnické práce a údržba - 23-51-E/004, Zámečnické práce ve stavebnictví - 23-51-E/005) 

Malířské a natěračské práce    36-57-E/01 

(zahrnuje obor Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce - 36-57-E/005) 

Stavební práce     36-67-E/01 

(zahrnuje obor Zednické práce - 36-67-E/001) 

Tesařské práce     36-64-E/01 

(zahrnuje obor Tesařské a truhlářské práce – tesařské práce - 36-64-E/002) 

 
  



Finanční motivace : 
1. ročník: 300,- Kč měsíčně, 
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč, 
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč, 
 
2. ročník: 400,- Kč měsíčně, 
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč, 
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč, 
 
3.ročník: 500,- Kč měsíčně, 
za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč, 
za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč. 
 

Finanční podpora bude vyplacena pouze za vzdělávání v denní formě studia. 
Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia. 
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.  
 


