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STIPENDIJNÍ ŘÁD 

 
 

 

Tento stipendijní řád stanovuje podmínky, za kterých jsou žákům střední školy (obor            

gymnázium, obor informační technologie) a žákům I. a II. stupně ZŠ přiznávána stipendia ve              

formě slev na školném.  

 

I. Prospěchové stipendium 

Stipendium se přiznává vždy na 1 pololetí. Rozhodnou dobou jsou 2 uplynulá pololetí             

školního roku.  

slevy na školném jsou následující: 

● za samé výborné - 20%  

● za vyznamenání - 10%.  

Tento druh stipendia se na I. stupni ZŠ neposkytuje. 

 

II. Zaměstnanecké stipendium 

Stipendium se přiznává dítěti zaměstnance, který je zaměstnán v síti škol EDUCAnet v             

hlavním pracovním poměrů. Trvání stipendia je platné po dobu pracovního poměru           

zaměstnance. Sleva z ceny aktuálního školného činí 50 - 100%. 

 

III. Sociální stipendium 

Tento typ slevy na školném je udílen na základě vyplněné žádosti o sociální stipendium, která               

je součástí stipendijního řádu jako příloha č. 1 

 



 

IV. Sourozenecké stipendium 

O stipendium žádají zákonní zástupci žáků písemně vedení školy. Je uděleno mladšímu            

sourozenci a to po dobu studia staršího sourozence. Činí 10% a je vypočítáváno z celkové               

částky školného. Pokud jeden ze sourozenců dostuduje nebo předčasně opustí školu, nárok na             

sourozenecké stipendium zaniká. 

Stipendia nelze kombinovat, lze žádat pouze o 1 typ stipendia. 

 

Tento stipendijní řád platí pro školní rok 2017/2018. 

 

V Praze dne 31. 8. 2017 

Mgr. Jakub Pour, MBA 

ředitel školy 

 

  



 

Příloha č. 1. Žádost o sociální stipendium 

 

ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ STIPENDIUM 

ŽÁK 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Doručovací adresa:  

Státní občanství:  

Název a adresa školy odkud přicházíte:  

 

RODIČE 

všechny požadované příjmy a finanční plnění uvádějte za uplynulý kalendářní rok. 

MATKA 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Doručovací adresa:  

Rodné číslo:  

E-mailová adresa:  

Telefonní číslo:  

Současný zaměstnavatel, pracovní pozice:  

Příjmy ze závislé činnosti:  

Podnikání, v jaké oblasti:  

Jiné zdroje příjmů (výživné, pronájmy, 
důchod..) 

 

Celkový hrubý roční příjem:  

Vlastněné nemovitosti:  

Majetkové podíly: 
1. Jméno společnosti: 
2. Majetkový podíl: 
3. Výše obratu společnosti: 
4. Zisk po zdanění: 
5. Příjem z majetkové účasti: 

 



 

OTEC 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Doručovací adresa:  

Rodné číslo:  

E-mailová adresa:  

Telefonní číslo:  

Současný zaměstnavatel, pracovní pozice:  

Příjmy ze závislé činnosti:  

Podnikání, v jaké oblasti:  

Jiné zdroje příjmů (výživné, pronájmy, 
důchod..) 

 

Celkový hrubý roční příjem:  

Vlastněné nemovitosti:  

Majetkové podíly: 
6. Jméno společnosti: 
7. Majetkový podíl: 
8. Výše obratu společnosti: 
9. Zisk po zdanění: 
10. Příjem z majetkové účasti: 

 

 

DALŠÍ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ OSOBY ŽIJÍCÍ SE ŽÁKEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI 

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště:  

Doručovací adresa:  

Rodné číslo:  

E-mailová adresa:  

Telefonní číslo:  

Současný zaměstnavatel, pracovní pozice:  

Příjmy ze závislé činnosti:  

Podnikání, v jaké oblasti:  



 

Jiné zdroje příjmů (výživné, pronájmy, 
důchod..) 

 

Celkový hrubý roční příjem:  

Vlastněné nemovitosti:  

Majetkové podíly: 
11. Jméno společnosti: 
12. Majetkový podíl: 
13. Výše obratu společnosti: 
14. Zisk po zdanění: 
15. Příjem z majetkové účasti: 

 

 

SOUROZENCI 

1. 

Jméno a příjmení:  

Věk:  

Navštěvovaná škola/zaměstnání:  

 

2. 

Jméno a příjmení:  

Věk:  

Navštěvovaná škola/zaměstnání:  

 

3. 

Jméno a příjmení:  

Věk:  

Navštěvovaná škola/zaměstnání:  

 

K žádosti o sociální stipendium přiložte tyto kopie dokladů: 
1. potvrzení o zdanitelných příjmech za uplynulý kalendářní rok 
2. daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok, včetně příloh, bylo-li podáno 
3. rozhodnutí o výši důchodu/podpory v nezaměstnanosti 
4. jsou-li rodiče rozvedeni, kopii rozhodnutí soudu o majetkovém vyrovnání manželů 
5. rozhodnutí soudu o stanovení výše výživného 
6. výpis z ČÚZK k vlastněným nemovitostem 
7. případné další dokumenty prokazující výši příjmů 
8. v případě majetkové účasti výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období 



 

Čestné prohlášení 

 

Vážené vedení školy, 

žádáme tímto o sociální stipendium. Uvědomujeme si, že udělení sociálního stipendia je nenároková 

záležitost a závisí na momentální finanční situaci školy, počtu žadatelů a dalších aspektech.  

 

Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že přiložené kopie výše uvedených dokumentů odpovídají 

skutečnosti. 

 

Čestně prohlašuji/prohlašujeme, že naše příjmy nepodléhají dani z příjmů (vysoké alimenty, úroky z 

vkladů, funkční požitky, výhry v loteriích a podobně), jakož i celkový majetek rodiny, nemění 

výrazně obraz o sociální situaci domácnosti, tak jak ho podalo přiložené daňové přiznání a ostatní 

předložené dokumenty,  

 

Bereme na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů znamená okamžité ukončení finanční podpory ze 

strany školy a její zpětné doplacení. 

 

V ……………… dne……………….. 

 

………………………………………. 

žadatel/é 


