Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Stipendijní řád pro školní rok 2017/2018
Stipendia jsou vyplácena z prostředků Fondu pro zvýšení kvality vzdělávání (dále jen Fond), který je
zřízen při Unii rodičů Gymnázia Mimoň. Motivační prospěchová stipendia, motivační stipendia za
mimořádné výsledky ve znalostních soutěžích a příspěvek na dopravu jsou přiznávány žákům
vyššího stupně gymnázia.
Přiznání stipendia je vázáno na splnění podmínek:
1. Žákovi nesmí být uděleno výchovné opatření (NTU, DTU, DŘŠ) nebo snížena známka
z chování.
2. Žák nesmí mít neomluvenou absenci.
I.

Motivační prospěchová stipendia

Prospěchová stipendia jsou přiznána žákům za každé pololetí za průměrný prospěch do 1,5.
Stanovení částek na prospěchová stipendia:

II.

průměrný prospěch

částka

1,00
1,01-1,30
1,31-1,50

4 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč

Motivační stipendia za mimořádné výsledky

Stipendium za mimořádné výsledky se přiznává za období školního roku žákům, kteří se zúčastní
znalostních soutěží na úrovni okresních, krajských a celostátních kol.
Stanovení částek na stipendia za mimořádné výsledky:



úroveň soutěže

za významné umístění**

za účast

okresní kolo
krajské kolo
celostátní kolo

300 Kč
600 Kč
1 000 Kč

0 Kč
200 Kč
300 Kč

NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitel školy
Významné umístění je posuzováno vyučujícím podle počtu účastníků soutěže a podle umístění žáka

**

III.

Příspěvek na dopravu

Příspěvek na dopravu je přiznán měsíčně žákům dojíždějícím z obcí vzdálených nejméně 10 km při
splnění podmínek:
1. Absence žáka v daném měsíci nesmí být vyšší než 20 %. Do absence se nezapočítává účast
žáků na akcích školy.
2. Žák musí mít průměrný prospěch za klasifikační období do 2,50.
Stanovení částek příspěvku na dojíždění:
Vzdálenost

Příspěvek za měsíc

10 km – 20 km
21 km a více

300 Kč
400 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Na stipendijní příspěvek a příspěvek na dopravu příjemcům nevzniká právní nárok. Škola si
vyhrazuje právo měnit podmínky jejich udělování podle výše finančních prostředků ve Fondu.
2. Stipendijní řád je vydáván pro školní rok.
3. Výplata stipendií a příspěvků na dopravu je prováděna za 1. pololetí v únoru daného školního
roku, za 2. pololetí v září následujícího školního roku. V době výplaty musí být příjemce žákem
Gymnázia Mimoň.
4. Žákům maturitních ročníků se jako poslední měsíc pro přiznání příspěvku na dopravu započte
duben a příspěvek žáci obdrží v květnu.

V Mimoni dne 1. 9. 2017

Mgr. Ivana Netušilová
ředitelka školy

