
 

 
 

 

Stipendijní řád 
 
 

I. 
 

1. Stipendijní řád Soukromé vyšší odborné školy podnikatelské, s. r. o. (dále jen “stipendijní řád”) je vydán v 
souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a je vnitřním předpisem Soukromé vyšší odborné školy podnikatelské, s. r. o.   

 
2. SVOŠP může se souhlasem zřizovatele poskytovat prospěchové stipendium podle § 30  

odst. 5) školského zákona.  
 
3. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí SVOŠP z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podle § 30 odst. 5) školského zákona („prospěchové 
stipendium“), případně z jiných příjmů, zejména ze státního rozpočtu a státních fondů a jiných veřejných 
prostředků.  

 
4. Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané ministerstvem 

podle vyhlášených programů. 
 
5. Tento řád stanoví podmínky přiznání stipendia a způsob jeho vyplácení. 
 

 
II. 

 
1. Prospěchové stipendium je stipendium jednorázové ve výši 500 Kč a lze jej přiznat studentům prezenční 

formy studia (mimo studentů studujících podle individuálního studijního plánu): 
a)  na základě výsledků dosažených za zimní nebo letní období (průměr do 1,5), 
b) na základě výsledků dosažených u absolutoria, pokud student dosáhl celkového hodnocení     absolutoria 

prospěl s vyznamenáním 
       

a při splnění všech následujících podmínek: 
 
a) student vykonal všechny studijní povinnosti (zápočty, zkoušky) v řádných termínech, 
b) student plnil veškeré povinnosti související s kontrolou studia v řádném termínu, 
c) student zaplatil poplatek za studium (dále jen „školné“) v termínech dle Smlouvy o studiu nebo 

platebního kalendáře, který je součástí Smlouvy o studiu a nemá žádné jiné splatné finanční závazky 
vůči SVOŠP, 

d) student nesmí mít hodnocení z předmětu dobře 
e)  se studentem nebylo zahájeno disciplinární řízení. 
 

2. Studentům se stipendium neposkytne v případě opakování části studia nebo opakování téhož ročníku. 
 
3. Stipendium se neposkytne za období, ve kterém student vykonává souvislou odbornou praxi.  

 
4. Stipendium bude přiznáno po ukončení hodnocení za zimní nebo letní období a v posledním měsíci studia 

po vykonání absolventských zkoušek. 
 
Tento stipendijní řád byl projednán a schválen Školskou radou SVOŠP dne 31. 8. 2022.  
 

Ing. René Procházka 
      ředitel školy 


