Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a
mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové

STIPENDIJNÍ ŘÁD
ŠKOLY
I.
Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vydává ředitel školské
právnické osoby Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a Základní školy a mateřské
školy Jana Pavla II. Hradec Králové (dále jen škola) stipendijní řád pro studenty.
1.2 Cílem Stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je
k dosahování nadprůměrných výsledků při vzdělávání.
1.3 Stipendijní řád určuje zásady pro poskytování stipendií (dále jen „stipendia“)
studentům řádného denního osmiletého a čtyřletého studia gymnázia.
II.
Poskytování stipendia
2.1. Podmínky pro poskytování stipendia:
a) rozhodnutí ředitele o přiznání stipendia,
b) prospěch žáka:
- ve vyučování musí student dosahovat mimořádných studijních výsledků, přičemž musí
být hodnocen ze všech vyučovaných předmětů, s výjimkou těch, na které je z vyučování
uvolněn ředitelem školy,
c) v hodnoceném pololetí nesmí mít student sníženou známku z chování, musí řádně
plnit své studijní povinnosti, jeho chování nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí
porušovat obecně závazné právní předpisy.
2.2. O udělení stipendia (či jeho odejmutí) rozhoduje ředitel školy na návrh třídního
učitele. Jeho rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
2.3. Hodnocení splnění podmínek pro výplatu stipendia se provádí pololetně, vždy po
uzavření klasifikace za příslušné pololetí školního roku a vypláceno je v období po
klasifikační poradě.
2.4. Třídní učitel předloží, na základě výsledků pololetního nebo závěrečného
hodnocení studentů, řediteli školy ke schválení návrh na přiznání stipendia na další
pololetí.
2.5. Stipendium může být odejmuto:
a) při neomluvené absenci ve vyučování,
b) při udělení podmínečného vyloučení nebo vyloučení ze školy,
c) při závažném porušení Vnitřního řádu školy,
d) při jednání v rozporu s dobrými mravy a porušení obecně závazných právních
předpisů.
.
III.
Výše Stipendia
3.1. Výše stipendia:
Roční maximální částka činí 4.000,- Kč.

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a
mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové

IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Tento Stipendijní řád školy je platný od 1.5.2010.
.
4.2 Se Stipendijním řádem byl seznámen pedagogický sbor školy dne 5.5.2010.
4.3 Stipendijní řád je dodatkem Vnitřního řádu školy.

Dne 30. 4. 2010

Mgr. Jiří Vojáček
ředitel školy

