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Stipendijní řád

Interní směrnice č. P04/2006

Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Tento stipendijní řád platí pro všechny studenty Institutu informatiky – Vyšší odborné školy, s.r.o., (dále jen
IIVOŠ nebo škola), kteří studují denní tříletý nebo 3,5letý dálkový studijní obor - Informační technologie.
(2) Stipendium se uděluje ve formě slevy na školném.

Čl. 2
Prospěchové stipendium
(1) Stipendium se poskytuje od druhého ročníku. Ředitel školy může studentovi denní formy studia přiznat
stipendium výjimečně od letního období 1. ročníku, pokud student dosáhne průměru 1.0.
(2) V denní formě studia se stipendium vypočítá z průměrného prospěchu za předcházející studijní období (tj. za
zimní nebo letní).
(3) V dálkové formě studia se stipendium vypočítá z průměrného prospěchu celého předchozího školního roku.
(4) Do průměru se započítávají povinné i volitelné předměty (tj. všechny klasifikované zápočty a zkoušky).
(5) Stipendium bude poskytnuto jen těm studentům, kteří mají ukončenou klasifikaci v řádném termínu, tj. do
konce zkouškového období, neskládají komisionální zkoušky a kterým nebyla v průběhu tohoto období udělena
žádná důtka. Výjimky – převážně ze zdravotních důvodů – může povolit ředitel školy.
(6) Tabulka pro stanovení stipendia:
Průměrný
prospěch
1,00
1,01-1,10
1,11-1,20
1,21-1,30
1,31-1,40
1,41-1,50

Sleva na
školném
1O0%
70%
50%
30%
20%
10%

Čl. 3
Výpočet a rozhodnutí o stipendiu
(1) Výpočet stipendia se provádí z částky školného stanoveného ve smlouvě.
(2) O konečné výši stipendia rozhodne ředitel školy na základě dosažených výsledků nebo návrhu pedagogické
rady do 10 dnů od klasifikace za letní nebo zimní období školního roku. Student bude o výši poskytnutého
stipendia informován nejpozději do 15.2. za zimní období a do 1.9. za letní období daného školního roku.
(3) Nárok na stipendium zaniká, je-li student v prodlení s platbou školného o více než 15 dní.

Čl. 4
Odvolací řízení
(1) Proti rozhodnutí ředitele školy je možno se odvolat do 30 dnů ke zřizovateli školy.
(2) Rozhodnutí zřizovatele školy je konečné a není proti němu odvolání.
Datum vydání

Účinnost od
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