Škola Kateřinky Liberec
Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s.r.o.

Stipendia a systém sociálních podpor žáků SŠUO
Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o. (dále jen SŠUO) vyhlašuje program
„Stipendia a systém sociálních podpor žákům“, jehož účelem je zpřístupnění vzdělávání
širokému okruhu žáků v oboru Fashion design, zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání
žáků i v případech nenadálé tísnivé finanční situace rodin, ke zvýšení motivace žáků
a k dosahování co nejlepších vzdělávacích výsledků. Ode dne účinnosti mohou žáci SŠUO
využívat níže uvedené produkty.
1.

Prospěchová stipendia
Stipendia se vyplácí pravidelně žákům, kteří dosáhli za sledované období (pololetí)
prospěchu s vyznamenáním, tj. alespoň 1,50 a lepší počítané ze všech předmětů.
Stipendia se podle stanovených kritérií poskytují od 200 Kč do 400 Kč měsíčně podle
průměrného prospěchu.
Výplata stipendií probíhá měsíčně - v následujícím pololetí po dobu školní docházky
přímo žákům v hotovosti. Výplata může být vyplacena i jednorázovou částkou na
příslušné pololetí.

2.

Systém sociálních podpor žákům
Sociální podpory jsou určeny žákům (a jejich rodinám) v tísnivé finanční situaci, dále
v případě, že ve škole současně studují sourozenci, a rovněž mimořádně nadaným žákům
v případech, kdy je sociální podpora žádoucí.
Podpora je poskytována formou:
- snížení školného (v mimořádných případech může být školné odpuštěno v plném
rozsahu)
- snížení poplatků na ubytování v Domově mládeže SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o.
Účelem všech níže uvedených sociálních podpor je umožnit dokončení studia i žákům,
jejichž rodiny se dostanou ne vlastní vinou do složité finanční situace.
Podmínkou pro poskytnutí uvedených sociálních podpor je předložení dokladu o tíživé
finanční situaci

2.1. Sociální podpora
je určena žákům školy, jejichž rodiny se dostanou do tísnivé finanční situace, která by
mohla ohrozit hladký průběh vzdělávání (náhlá ztráta podstatného příjmu rodiny
z důvodu ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci, úrazu jednoho z rodičů apod.).
Smyslem této podpory je umožnit takovým žákům dokončení studia na SŠUO i za těchto
nepříznivých podmínek.
2.2. Sociální program pro sourozence
Tento sociální program je určen pro všechny studenty, jejichž sourozenci současně
studují na SŠUO. Druhý, případně i třetí ze sourozenců dostane 75% slevu na školném.

2.3. Podpora pro mimořádně nadané žáky
Tato podpora je určena mimořádně talentovaným žákům v případech, kdy se jejich rodina
ocitne v tíživé finanční situaci a sociální podpora je nezbytná pro dokončení studia.
Kritéria pro poskytování prospěchových stipendií
1. Výše stipendia
Průměrný prospěch ve sledovaném období
1,36 - 1,50
1,21 - 1,35
1,00 – 1,20

částka za měsíc
200 Kč
300 Kč
400 Kč

2. Žádost o poskytnutí dotace
Žáci, kteří splní podmínky pro poskytnutí dotace, předloží vyplněnou žádost řediteli školy
nejpozději do konce následujícího měsíce po vydání vysvědčení.
Vyhlášený program „Stipendia a systém sociálních podpor žákům“ je platný od 1. 9. 2012
počínaje 1. ročníkem.
V Liberci 4. února 2014

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

