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Stipendijní řád pro školní rok 2021/2022

Střední škola Baltaci s.r.o. je nestátním školským zařízením, klienti školy hradí za každý školní rok
příspěvek na činnost školy – školné. Škola však podporuje vzdělávání nadaných i sociálně
znevýhodněných žáků. Poskytuje širokou nabídku finančních ocenění výborných studijních výsledků a
stipendií, která eliminují finanční náročnost studia soukromé školy. Cílem je motivovat stávající
studenty i nové uchazeče ke zvýšenému zájmu o vzdělávání.

Formy stipendií
Pro školní rok 2021/2022 byla ředitelkou Střední školy Baltaci s. r. o., Mgr. Janou Hofmanovou
stanovena tato stipendia:
A. RODINNÉ STIPENDIUM
Rodinné stipendium je přiznáno žákům denního studia v případě, že ve škole studuje sourozenec.
Mladšímu sourozenci bude přiznána sleva na školném ve výši 50 %. Výše školného u mladšího
sourozence je stanovena na 9000 Kč/rok.
Slevu 20 % ze školného získá také přijatý uchazeč, jehož zákonný zástupce je úspěšným absolventem
čtyřletého denního maturitního studia Střední školy Baltaci s.r.o. Výše školného tedy činí 14400 Kč/rok.
Rodinné stipendium je poskytováno pouze žákům v denní formě studia, v maturitním oboru.
B. PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM
Prospěchové stipendium je určeno žákům, kteří dosahují při studiu výborných studijních výsledků. Týká
se pouze žáků v denní formě studia, v maturitním oboru. Cílem prospěchového stipendia je motivovat
žáky střední školy k většímu zájmu o vzdělávání a dosahování nadprůměrných výsledků.
Prospěchové stipendium pro školní rok 2021/2022 je nastaveno následovně:
• Žák s průměrným prospěchem 1,0 za obě pololetí: snížení školného na další školní rok o 50 %
(tzn. v dalším školním roce činí školné 9.000 Kč)
• Žák s průměrným prospěchem do 1,5 včetně za obě pololetí: snížení školného na další školní
rok o 20 % (tzn. v dalším školním roce činí školné 14.400 Kč)
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Kritéria pro přiznání prospěchového stipendia:
1. Žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů.
2. Žák nesmí být z žádného předmětu hodnocen stupněm dobrý, dostatečný, nedostatečný.
3. Žák nesmí mít na vysvědčení sníženou známku z chování, nesmí mu být uložena kázeňská
opatření.
4. Žák nesmí mít neomluvenou absenci.
5. Průměr žáka splňuje příslušnou hranici po celý školní rok.
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O přiznání prospěchového stipendia není nutno žádat – bude automaticky žákům přiznáno na základě
studijních výsledků na konci školního roku (30. 6. daného školního roku). O snížení plateb za školné
bude žák i jeho zákonný zástupce informován, platby budou upraveny v nastavení plateb systému
EDUPAGE. Snížení školného se přiznává vždy na následující školní rok po splnění všech kritérií
prospěchového stipendia.

Prospěchové stipendium nelze kombinovat s rodinným stipendiem. Prospěchová stipendia se
přiznávají na nastávající školní rok při splnění kritérií. Žákům posledního ročníku bude přeplatek na
školném při splnění kritérií vrácen zpětně na účet.

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021.

Ve Zlíně dne 23. 7. 2021

podepsal
Mgr. Jana Digitálně
Mgr. Jana Hofmanová
2021.08.27
Hofmanová Datum:
06:47:13 +02'00'

Mgr. Jana Hofmanová
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