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Gymnázium Varnsdorf (poskytovatel) ve spolupráci se zřizovatelem školy Biskupstvím
litoměřickým vytváří podmínky pro stipendijní podporu nadaným studentům, kteří dosahují
vynikajících studijních výsledků, výrazných úspěchů v soutěžích a významně reprezentují školu
v různých programech a aktivitách a rovněž těm studentům, kteří potřebují pomoci v náhlé
sociálně tíživé situaci.

I. Úvodní ustanovení
Stipendia mohou být udělována ve dvou formách: sociální a pobídková a jsou vyplácena
výhradně z prostředků zřizovatele školy.

II. Pravidla pro udělování stipendií
1. Pravidla pro udělování pobídkových stipendií
1.1. Udělení pobídkového stipendia je vázáno především na vynikající studijní výsledky,
výrazné úspěchy v soutěžích a významnou reprezentaci školy. Pobídkové stipendium navrhuje
třídní učitel.
Odměna ve formě pobídkového stipendia může být udělena žákům, kteří vynikají dle
následujících kritérií:
• prospěch posledního vysvědčení za hodnocené období s průměrem 1,00 – 1,20 v nižším
gymnáziu,
• prospěch posledního vysvědčení za hodnocené období s průměrem 1,00 – 1,30 ve vyšším
gymnáziu,
• výrazné zlepšení prospěchu za hodnocené období (studijní průměr o 0,4 a více),
• úspěch v předmětových olympiádách, uměleckých, technických a sportovních soutěžích
(1. – 5. místo okresního kola, 1. – 8. místo krajského kola a účast v celostátním kole),
• vynikající reprezentace školy v aktivitách krajského a celostátního významu,
• mimořádný aktivní zájem o školu a s ní související aktivity, mimořádné příkladné chování ve
vztahu ke spolužákům a morálnímu a etickému profilu studenta Biskupského gymnázia
Varnsdorf.

1.2. Žákovi zároveň nebylo uděleno v daném školním roce žádné kázeňské opatření ani snížena
známka z chování a neměl žádnou neomluvenou absenci. Naopak žák ve svém chování a jednání
byl po celý školní rok pozitivním příkladem svým spolužákům.
1.3. O udělení pobídkových stipendií navrženým žákům na následující pololetí daného školního
roku (1. 9. – 31. 1. a 1. 2. – 30. 6.) rozhodne ředitel školy na základě návrhu třídního učitele po
projednání na pedagogické radě. Udělení stipendia není nárokové.

2. Pravidla pro udělení sociálního stipendia
2.1. Možnost žádat o sociální stipendium má žák (zákonný zástupce žáka), jehož rodina se
dostane do tíživé finanční situace, a to prostřednictvím a na základě doporučení třídního učitele.
Podmínkou pro udělení stipendia je řádné plnění školních povinností a dobré studijní výsledky,
které odpovídají aktuálním možnostem žáka (např. ztížené sociální prostředí apod.), zároveň
nebylo žákovi uděleno v daném školním roce žádné kázeňské opatření ani snížena známka z
chování a neměl žádnou neomluvenou absenci.
2.2. Žádost o přidělení sociálního stipendia podá žadatel řediteli školy. Přílohou žádosti musí být
čestné prohlášení charakterizující vznik sociálně tíživé situace.
2.3. Sociální stipendium lze poskytnout neprodleně na období aktuálního pololetí daného
školního roku (1. 9. – 31. 1. a 1. 2. – 30. 6.). Po udělení rozhodnutí bude se zákonným zástupcem
žáka podepsána dohoda o poskytnutí stipendia na období schválené pedagogickou radou.

3. Měsíční výše přiznaného stipendia
a) pobídkové stipendium:
1. – 4. ročník: 200,- Kč
5. – 8. ročník: 400,- Kč
b) sociální stipendium:
1. – 4. ročník: 500 – 800,- Kč
5. – 8. ročník: 600 – 1000,- Kč

4. Výplata stipendií
Příjemcům stipendií (žákům) bude stipendium vypláceno v hotovosti měsíčně vždy 15. dne v
měsíci po dobu schváleného období.
Informaci o vyplacení stipendií podá poskytovatel zákonným zástupcům cestou studijních
průkazů (část: JINÁ SDĚLENÍ).
Žák je oprávněn stipendium odmítnout, o tomto odmítnutí musí být pořízen písemný záznam.

III. Závěrečné ustanovení
Tento stipendijní řád vydává ředitel Gymnázia Varnsdorf. Řád splňuje ustanovení §30 odst.4)
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je odsouhlasen zřizovatelem a schválen školskou radou
podle §168 odst.1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V případě nemožnosti naplnění podmínek stipendijního řádu ze strany poskytovatele, je možné
jednostranně vyplacení stipendií pozastavit nebo úplně zrušit.
Ve Varnsdorfu, dne 19. 12. 2014
Ing. Bc. Jiří Jakoubek,
ředitel školy

