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Preambule
Rada Královéhradeckého kraje se za účelem podpory vzdělávání ve zdravotnických
oborech vyššího odborného vzdělávání usnesla na těchto Pravidlech pro poskytování
stipendií studentům vzdělávajícím se ve vybraných zdravotnických oborech vzdělání
ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem (dále jen
„Pravidla“).
Čl. I.
Předmět úpravy a vymezení základních pojmů
1.

Účelem tohoto předpisu je stanovení pravidel pro poskytování stipendií studentům
vzdělávajícím se v oborech vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, denní
forma vzdělávání a 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání (dále
jen „podporované obory“), ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým
krajem (dále jen „kraj“).

2.

Příjemcem stipendia může být pouze student, který se vzdělává v podporovaném oboru
ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace zřizovaná krajem,
a splňuje další podmínky stanovené Pravidly pro získání stipendia.

3.

Student může při splnění stanovených podmínek získat jeden nebo dva typy stipendia:
a) stipendium motivační,
b) stipendium prospěchové (nejedná se o prospěchové stipendium podle ustanovení
§ 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Čl. II.
Podmínky pro získání motivačního stipendia

1.

Motivační stipendium lze získat jednotlivě za zimní a letní období školního roku (dále jen
„období“).

2.

Podmínkou pro získání motivačního stipendia je, že se student vzdělává v podporovaném
oboru v denní formě vzdělávání (včetně individuálního vzdělávacího plánu) a zároveň:
a) mu v příslušném období nebyla uložena žádná kázeňská opatření,
b) nemá v příslušném období neomluvenou absenci,
c) vykazuje alespoň 80 % docházky ve všech povinných předmětech za příslušné období,
d) má za příslušné období splněny všechny zápočty a zkoušky.

3.

Podmínkou pro získání motivačního stipendia za letní období 1. a 2. ročníku je,
že student pokračuje ve vzdělávání v podporovaném oboru ve vyšší odborné škole, jejíž
činnost vykonává příspěvková organizace zřizovaná krajem, i v následujícím školním roce.

4.

Splnění podmínky 80 % docházky ve všech povinných předmětech není požadováno
v případě, že se student vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu.

5.

V případě, že student opakuje ročník, nemá nárok na získání motivačního stipendia
za období, za které již jednou motivační stipendium obdržel. Postoupí-li student
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do vyššího ročníku, má opět nárok na získání stipendia, a to při splnění všech podmínek
stanovených těmito Pravidly.
6.

V případě, že se student stane studentem podporovaného oboru v průběhu školního roku,
má při dodržení všech podmínek stanovených těmito Pravidly nárok na získání
motivačního stipendia počínaje prvním obdobím, které následuje po období, v němž se stal
studentem podporovaného oboru.
Čl. III.
Podmínky pro získání prospěchového stipendia

1.

Prospěchové stipendium lze získat jednotlivě za zimní a letní období.

2.

Podmínkou pro získání prospěchového stipendia za jednotlivé zimní nebo letní období je,
že student v příslušném období:
a) splnil podmínky pro získání motivačního stipendia dle Čl. II. těchto Pravidel,
b) ze žádného klasifikovaného zápočtu ani zkoušky nebyl hodnocen známkou
4 – nevyhověl/a,
c) dosáhl celkového průměru hodnocení klasifikovaných zápočtů a zkoušek do 1,50
včetně.
Čl. IV.
Výše stipendia a termíny vyplácení stipendia

1.

Výše motivačního stipendia činí za jednotlivé období školního roku:
a) v 1. ročníku 2.000 Kč,
b) ve 2. ročníku 2.500 Kč,
c) ve 3. ročníku 3.000 Kč.

2.

Výše prospěchového stipendia činí ve všech ročnících za jednotlivé období školního roku
3.500 Kč.

3.

Vyplácení stipendií studentům zajišťuje krajem zřizovaná příspěvková organizace
vykonávající činnost vyšší odborné školy (dále jen „PO“).

4.

Stipendia jsou studentům vyplácena vždy za jednotlivá období. Za zimní období zpravidla
do 31. března a za letní období zpravidla do 31. října.
Čl. V.
Finanční krytí

1.

Finanční prostředky určené na vyplácení stipendií jsou PO poskytovány z rozpočtu kraje
formou navýšení provozního příspěvku.

2.

PO za každé jednotlivé období vyplní žádost o poskytnutí finančních prostředků
(viz Příloha č. 1 Pravidel), v níž uvede počty studentů podporovaného oboru, kteří splnili
podmínky pro získání stipendií, a výši poskytovaných stipendií. Tuto žádost doručí
oddělení rozpočtu škol a školských zařízení odboru školství Krajského úřadu
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Královéhradeckého kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
nejpozději:
a) do 5. února za zimní období,
b) do 5. září za letní období.
3.

PO vede prokazatelnou evidenci o vyplácených stipendiích a transparentní přehled
o absenci studentů.
Čl. VI.
Kontrola poskytnutých finančních prostředků

1.

Poskytnuté finanční prostředky musí být PO použity v souladu s těmito Pravidly.
Za dodržení účelu čerpaných finančních prostředků, za pravdivost a správnost údajů
uvedených ve výkazu dle Čl. V. odst. 2 těchto Pravidel odpovídá ředitel PO.

2.

Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je kraj jako poskytovatel finančních
prostředků určených na vyplácení stipendií oprávněn kontrolovat dodržení podmínek pro
jejich výplatu. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a členové příslušných orgánů kraje.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1.

Na poskytnutí stipendia není právní nárok.

2.

Rada Královéhradeckého kraje si vyhrazuje právo měnit podporované obory, podmínky
pro získání stipendií, výši stipendií, jakož i právo vyplácení stipendií bez náhrady ukončit.

3.

Toto znění Pravidel bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje
RK/4/165/2019 ze dne 4. 2. 2019 a ruší a nahrazuje předchozí znění Pravidel schválené
usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/26/1417/2017 ze dne 18. 9. 2017.

4.

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2019.

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradeckého kraje

3

Příloha č. 1 Pravidel

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
zimní/letní období školního roku ………….
Stipendia poskytovaná studentům vzdělávajícím se v podporovaných oborech vzdělání ve vyšších
odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem

I. Identifikační údaje žadatele:
1. Název příspěvkové
organizace:
/dle zřizovací listiny/
2. IČO:
3. Adresa sídla:

Obec:
Ulice a č. p.:
Telefon:
E-mail:

4. Bankovní spojení:

PSČ:

č. účtu/směrový kód banky/název banky

II. Požadavek na poskytnutí finančních prostředků
1. Počet přiznaných
motivačních stipendií/
ročník:
2. Požadovaná výše
finančních prostředků
v Kč:
3. Počet přiznaných
prospěchových stipendií
4. Požadovaná výše
finančních prostředků
v Kč:
5. Požadovaná výše
finančních prostředků
celkem:

III. Čestné prohlášení ředitele příspěvkové organizace:
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum: ……………………………..

…………………………………………….
podpis ředitele příspěvkové organizace

