
KRAJ PODPOŘÍ STIPENDIJNÍM PROGRAMEM ŽÁKY UČEBNÍCH OBORŮ 

 
Jihočeský kraj pravidelně v rámci Programu rozvoje kraje vyhlašuje dotační program „Podpora žáků 

a studentů Jihočeského kraje".  Cílem programu je nejen zvýšení zájmu o dané učební obory, ale 

také motivace žáků ke zlepšení docházky, minimalizaci neomluvené absence, zlepšení studijních 

výsledků a zabránění předčasnému ukončení vzdělávání. Ve školním roce 2019/2020 byla zahájena 

čtvrtá etapa tohoto grantového programu, který je určen pro žáky nastupující do prvních ročníků 

podporovaných oborů ve školních letech 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla poskytování stipendií: 

 

Stipendium je poskytováno měsíčně, ale v případě, že za stávající měsíc bude mít žák neomluvenou 

absenci nebo omluvenou absenci více než 30 %, nebude příští měsíc stipendium pobírat. Pokud by měl 

žák na pololetním vysvědčení sníženou známku z chování nebo nedostatečnou nebo bude z odborného 

výcviku hodnocen horší známkou než dostatečnou, nebude v příštím pololetí stipendium vypláceno.  

V případě, že na konci školního roku bude z odborného výcviku hodnocen žák horší známkou než 

dostatečnou nebo bude mít sníženou známku z chování, nebude pobírat v příštím pololetí, tedy v dalším 

ročníku, stipendium. V případě opakování ročníku nebude stipendium vypláceno po celý školní rok.  

Podporovány jsou tyto obory: 

 strojní mechanik 

 nástrojář 

 obráběč kovů 

 autolakýrník 

 pekař 

 malíř a lakýrník 

 klempíř 

 tesař 

 zedník 

 pokrývač 

 elektromechanik pro zařízení 

a přístroje 

 čalouník 

 slévač  

 výrobce textilií 

Stipendia jsou vyplácena za určitých podmínek po celé tři roky studia v 

následující výši:  

 

v 1. ročníku může získat: 500,- Kč měsíčně,  

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 000,- Kč, 

ve 2. ročníku může získat: 600,- Kč měsíčně, 

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč, 

ve 3. ročníku může získat: 800,- Kč měsíčně,  

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 000,- Kč, 

za vyznamenání při záv. zkouškách jednorázově 3 500,- Kč. 

 

Žák podporovaného oboru tak může získat  

za 3 roky studia až 19 000,- Kč,  

při vyznamenání až 8 000,- Kč,  

celkem až 27 000,- Kč  
 

 


