Cyrilometodějské gymnázium a
střední odborná škola pedagogická Brno
Lerchova 63, 602 00 Brno

Stipendijní řád
Příloha č. 6 Školního řádu CMG a SOŠPg Brno

Stipendijní řád CMGaSOŠPg Brno
1. Úvodní ustanovení
1.1. 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 pro studenty.
1.2. Cílem Stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je k dosahování nadprůměrných
výsledků při vzdělávání.
1.3. Stipendijní řád určuje zásady pro poskytování stipendií (dále jen stipendia) studentům denního studia.

2. Poskytování stipendia
2.1. Podmínky pro poskytování stipendia:
a/ rozhodnutí ředitele školy o přiznání stipendia;
b/ prospěch žáka (ve vyučování musí student dosahovat mimořádných studijních výsledků, přičemž musí být
hodnocen ze všech vyučovaných předmětů, s výjimkou těch, na které je z vyučování uvolněn ředitelem
školy);
c/ v hodnoceném období nesmí mít student sníženou známku z chování, musí řádně plnit své studijní
povinnosti, jeho chování nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí porušovat obecně závazné právní
předpisy.
2.2. O udělení stipendia (či jeho odejmutí) rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněné žádosti o stipendium.
Jeho rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
2.3. Hodnocení splnění podmínek pro výplatu stipendia se provádí po odevzdání žádosti o stipendium v řádném
termínu.
2.4. Stipendium nemůže být přiznáno při:
a/ neomluvené absenci;
b/ udělení podmínečného vyloučení nebo vyloučení ze školy;
c/ závažném porušení Školního řádu školy;
d/ jednání v rozporu s dobrými mravy a porušení obecně závažných právních předpisů.

3. Pravidla pro udělení stipendia za reprezentaci školy
Výše stipendia bude odvozena dle počtu získaných bodů u těch žáků, kteří získají 10 bodů a více a podají si
v uvedeném termínu řádně vyplněnou žádost. Potřebné body mohou žáci získat za reprezentaci naší školy dle
následujících pravidel v níže uvedených kategoriích:
Olympiády (Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematická
olympiáda, Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU, Olympiáda v českém jazyce, Zeměpisná olympiáda,
Velká Morava, Archimediáda, Astronomická olympiáda, Logická olympiáda, Česká lingvistická olympiáda, Soutěž
v programování, Soutěž v cizím jazyce – angličtina, francouzština, latina, němčina) a SOČ:


oblastní (městské) kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o 4. – 6. místo
o účast s umístěním horším než 6. místo

5 bodů
3 body
1 bod

2







krajské (regionální) kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o 4. – 6. místo
o účast s umístěním horším než 6. místo
celostátní kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o 4. – 6. místo
o účast s umístěním horším než 6. místo
mezinárodní kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o čestné uznání (honorable mention)
o účast

10 bodů
6 bodů
2 body
15 bodů
9 bodů
3 body
30 bodů
15 bodů
10 bodů

Matematický klokan a Přírodovědný klokan (celostátní kolo):






bodový zisk 120 – 116 bodů
bodový zisk 115 – 110 bodů
bodový zisk 109 – 100 bodů
bodový zisk 99 – 90 bodů
bodový zisk 89 – 80 bodů

10 bodů
6 bodů
3 body
2 body
1 bod

Bobřík informatiky




celostátní kolo soutěže (kategorie Benjamin, Kadet)
případně národní kolo soutěže (oficiální soutěžící v kategoriích Junior a Senior):
o bodový zisk
240 bodů
6 bodů
o bodový zisk
239 – 228 bodů
3 body
o bodový zisk
227 – 200 bodů
2 body
o bodový zisk
199 – 150 bodů
1 bod
postup do ústředního kola (pouze kategorie Senior):
o 1. – 3. místo
15 bodů
o 4. – 10. místo
9 bodů
o účast s umístěním horším než 10. místo
3 body

Týmové předmětové soutěže (Junior Náboj, Náboj, MaSo, Sudoku, Technoplaneta, Brloh, FYKOSí Fyziklání)
– body obdrží každý účastník umístěného týmu:






oblastní (městské) kolo soutěže:
o 1. – 3. místo soutěže
o 4. – 6. místo soutěže
o účast s umístěním horším než 6. místo
krajské kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o 4. – 6. místo
o účast s umístěním horším než 6. místo
celostátní kolo soutěže (pokud je alespoň 100 týmů):
o 1. – 3. místo
o 4. – 10. místo
o 11. – 20. místo
o účast s umístěním horším než 20. místo

5 bodů
3 body
1 bod
10 bodů
6 bodů
1 bod
15 bodů
9 bodů
5 bodů
2 body
3



celostátní kolo soutěže (pokud je méně než 100 týmů):
o 1. – 3. místo
o 4. – 6. místo
o 7. – 10. místo
o účast s umístěním horším než 10. místo

15 bodů
9 bodů
5 bodů
2 body

Sportovní a umělecké soutěže (v případě týmové soutěže obdrží body každý člen umístěného týmu):






oblastní (městské) kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o 4. – 10. místo
krajské kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o 4. – 10. místo
celostátní kolo soutěže:
o 1. – 3. místo
o 4. – 10. místo (čestné uznání)

3 body
1 bod
6 bodů
2 body
9 bodů
3 body

Sportovní soutěže, které místo oblastního kola mají několik podkol, ze kterých se postupuje vyřazovacím
způsobem do kola krajského (např. futsal, florbal) budou na úrovni oblasti souhrnně hodnoceny 0 – 3 body podle
toho, o jaké umístění se v nejvyšším absolvovaném podkole jednalo.
Další aktivity
Sborová soutěž hodnocená pásmy (bronzové, stříbrné, zlaté)

1 – 3 body

Aktivní účast na Celostátním hudebním festivalu středních pedagogických škol
+ navíc umístění v soutěžní kategorii (1. – 3. místo)

2 body
1 – 3 body

Aktivní účast v celostátním kole Pedagogické poemy

2 body

Aktivní účast na Celostátní přehlídce církevních škol v Odrách

2 body

Aktivní celoroční účast ve sboru Cantate, CM orchestru
nebo divadelním souboru Dramatická jelita

2 body

Aktivní celoroční účast v jiném kroužku školního klubu Kotva

1 bod

Redaktor časopisu Lercháč – celoroční aktivita

1 – 2 body

Aktivní účast na Dihutaji

1 bod

Turnaje církevních škol (futsal, florbal, volejbal apod.)
- hodnoceny pouze medailové pozice

1 – 3 body

Soutěž Skrytá paměť Moravy

1 – 2 body

+ obecně přehlídková reprezentace školy na celostátní úrovni

2 body

V případě, že má soutěž více kol (městské, krajské, celostátní) a student získá body ve více z těchto kol, započítají
se mu body za každé kolo soutěže. V případě, že soutěž má v jednom kole více druhů výsledkových listin (např.
celostátní a krajská), započítá se mu umístění pouze z té výsledkové listiny, která mu v přepočtu přinese vyšší
bodový zisk. O přidělení bodů rozhoduje schvalovací komise.
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4. Pravidla pro udělení stipendia za složení mezinárodní zkoušky
Studenti, kteří v daném školním roce úspěšně vykonají mezinárodní jazykovou zkoušku typu DELF, FCE/CAE nebo
ÖSD, Goethe-Zertifikat či TESTDAF nebo mezinárodní AP zkoušku, mohou na základě předloženého certifikátu a
dokladu o zaplacení získat finanční příspěvek podle následujícího klíče:




cena zkoušky do 2500,- Kč
cena zkoušky od 2501,- do 5000,- Kč
cena zkoušky od 5001,- Kč

příspěvek 20% z ceny zkoušky;
příspěvek 40% z ceny zkoušky;
příspěvek bude řešen individuálně v závislosti
na typu zkoušky a finanční situaci školy.

5. Výplata stipendia
5.1. Časové období, za které se žádost o stipendium podává a ve kterém je možné získat potřebné body, je
stanoveno od 1. 10. daného školního roku do 30. 9. školního roku následujícího.
5.2. Žádost o stipendium za uplynulé období lze odevzdat do kanceláře školy od 1. 9. do 30. 9. následujícího
školního roku.
5.3. Stipendium bude poté vypláceno od 15. 10. do 15. 11. následujícího školního roku.
5.4. Celková částka, která bude pro daný školní rok vyčleněna pro stipendia, bude poměrově rozdělena mezi
studenty, kteří získali 10 bodů a více a podají si v uvedeném termínu řádně vyplněnou žádost o stipendium.
5.5. Odměnou za získané body bude finanční příspěvek na studijní účely žáka (např. kurzy, pomůcky, knihy
apod.), který stipendium získal. Tyto vzdělávací účely žák stvrdí paragonem či fakturou anebo je škola
proplatí přímo ze svého účtu. Výši stipendia stanovuje ředitel školy.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Tento Stipendijní řád školy je platný od 1. 9. 2019 a nahrazuje Stipendijní řád platný od 1. 9. 2018.

V Brně dně 30. 8. 2019

---------------------------------------------Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer
ředitel školy
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Žádost o stipendium
Jméno žadatele:
Třída:
Datum podání:
Název soutěže

Kolo
soutěže

Datum
konání

Umístění

Název aktivity

Název mezinárodní zkoušky (kopie certifikátu je nutnou součástí žádosti)

Jméno zodpovědného
pedagoga

Podpis
zodpovědného
pedagoga

Bodový zisk
(NEVYPLŇUJTE!)

Jméno zodpovědného
pedagoga

Podpis
zodpovědného
pedagoga

Bodový zisk
(NEVYPLŇUJTE!)

Přiznaná částka
(NEVYPLŇUJTE!)

Celkový bodový zisk (nevyplňujte):
Přidělená částka (nevyplňujte):
Kontroloval (nevyplňujte):
------------------------------------------------------podpis ředitele školy
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