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1. Úvodní ustanovení 

V souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění vydává ředitel 
školské právnické osoby Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická 
Brno (dále jen škola) Stipendijní řád jako přílohu Školního řádu (dále jen Akademické 
stipendium). 
Cílem Akademického stipendia je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je k dosahování 
výborných studijních výsledků a zároveň být přínosem pro komunitní život školy.  

2. Pro koho je stipendium určeno? 

Akademické stipendium je určeno pro studenty, kteří dosahují výborných studijních 
výsledků a kteří se ztotožňují s hodnotami a posláním naší školy. Žádost o stipendium 
reflektuje uplynulý školní rok a podat si ji mohou prostřednictvím motivačního dopisu studenti 
denní formy studia, kteří mají za sebou již alespoň rok studia na naší škole, a kteří v průběhu 
září následujícího školního roku jsou stále studenty školy.  

3. Jak si podat žádost o stipendium? 

Žadatel o stipendium odevzdá do 30. září na sekretariát školy motivační dopis adresovaný 
stipendijní komisi, ve kterém zdůvodní svoji motivaci k získání stipendia. V dopisu se zaměří 
zejména na sebereflexi v oblasti vzdělávání a osobní přínos pro komunitní život školy. 
Konkrétně je vhodné: 

 reflektovat svůj studijní pokrok a úsilí; 
 stanovovat si konkrétní krátkodobé vzdělávací cíle a mechanismy, jak jich dosáhnout; 
 prokázat aktivní účast v soutěžích reprezentujících naši školu v uplynulém školním 

roce; 
 prokázat aktivní zapojení do komunitního života školy (animátorská činnost, vedení 

kroužků, provázení na dnech otevřených dveří, pomoc s výukou pedagogovi, 
studentský parlament, redakce školního časopisu apod.); 

 prokázat aktivní zapojení do volnočasových aktivit pořádaných naší školou (kroužky, 
akce, projekty, apod.); 

 reflektovat své zapojení v dobrovolnictví (DofE, aktivní doučování, adaptační pobyty, 
charitativní pomoc apod.); 

 prokázat své mimoškolní vzdělávací úspěchy na vyšší úrovni, než která odpovídá 
vzdělávacímu výstupu daného oboru dle ŠVP (například absolvované vzdělávací 
kurzy, mezinárodní certifikáty apod.); 

 reflektovat své ztotožnění s hodnotami naší školy a růst, kterého se žadateli  
v uplynulém školním roce podařilo dosáhnout; 

 zdůvodnit svou žádost o stipendium a zmínit, na co konkrétně bude případné 
stipendium využito. 

4. Průběh stipendijního řízení 

Žádosti studentů, kteří podají motivační dopis v řádném termínu, budou posouzeny stipendijní 
komisí, která pracuje ve složení: ředitel školy, zástupci ředitele školy, zástupce školního 
poradenského pracoviště, zástupce školního klubu, případně další pedagogové. Na základě 
tohoto posouzení bude student v průběhu října pozván před stipendijní komisi a bude mu 
sděleno, zda a proč postoupil, nebo nepostoupil do druhého kola stipendijního řízení. 



Druhé kolo probíhá formou pohovoru se stipendijní komisí. Na základě pohovoru komise 
nejpozději do konce listopadu příslušného roku oznámí žadateli, zda mu bylo uděleno 
stipendium a v jaké výši.  

5. Výplata stipendia 

Získané stipendium lze využít právě a jen na studijní účely studenta (např. kurzy, studijní 
pomůcky, odbornou literaturu apod.). Tyto vzdělávací účely student stvrdí paragonem či 
fakturou s datem pořízení od 1. ledna daného kalendářního roku. Výše stipendia závisí na 
dostupných finančních prostředcích v daném roce. Jednotlivá stipendia budou poskytována  
v různé výši dle rozhodnutí stipendijní komise a po souhlasu ředitele školy.  

Stipendium se musí vyčerpat do 10. prosince daného kalendářního roku. 
 

6. Závěrečná ustanovení 
  
Tuto přílohu školního řádu schválila pedagogická rada 30. 8. 2021 a školská rada 31. 8. 2021. 
Toto Akademické stipendium je platné od 1. 9. 2021 a nahrazuje Stipendijní řád platný od  
1. 9. 2019. 

 

 

 

V Brně dně 31. 8. 2021 

 

 Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 
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