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Smernica č. 4/2021 

 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Ul. Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica vydáva túto internú 

smernicu, ktorá upravuje postup pre priznanie motivačného štipendia žiakom denného štúdia SOŠ Považská 
Bystrica. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

(1) Riaditeľ Strednej odbornej školy, Ul. Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica ustanovuje touto 

smernicou podmienky pre  priznanie  motivačného  štipendia (ďalej  len „podmienky“) žiakom denného 

štúdia SOŠ Považská Bystrica.   

 
Článok 2 

Podmienky pre priznanie motivačného štipendia 

 

Podmienky pre priznanie motivačného štipendia: 

(1) Motivačné štipendium podľa článku 1 a týchto podmienok priznáva riaditeľ školy žiakom študijných 

a učebných odborov v každom ročníku v dennej forme štúdia za výborné študijné výsledky. 

(2) Žiak neprekročil štandardnú dĺžku štúdia (prerušenie štúdia, opakovanie ročníka a pod.). 

(3) Žiak nemal udelené pokarhanie (triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy, riaditeľom školy), 

podmienečné vylúčenie zo štúdia a znížený stupeň klasifikácie správania. 

(4) Žiak nemal neospravedlnenú absenciu. 

(5) Žiak nemal napomienku za neprospech. 

(6) Vyplácanie motivačného štipendia sa zastaví v danom mesiaci, v ktorom žiak poruší podmienky uvedené 

v bodoch (2) až (5) tohto článku. 

(7) Výška motivačného štipendia žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka závisí od celkového hodnotenia 

uvedeného na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania. 

(8)  Výška motivačného štipendia žiaka prvého ročníka závisí od celkového hodnotenia uvedeného na 

vysvedčení žiaka  za 1. polrok prvého ročníka. 

(9) Mesačné sumy motivačného štipendia: 

 

Ročník 
Prospel(a)  

s vyznamenaním 
Prospel(a) veľmi dobre 

Počet mesiacov, 
za ktoré bude poskytované 

štipendium v danom 
školskom roku 

Prvý 10 5 9 (nie september) 

Druhý 15 10 10 

Tretí 20 15 9 UO (nie jún), 10 ŠO 

Štvrtý 20 15 8 (nie máj a jún) 

  
Článok 3 

Termíny vyplácania motivačného štipendia 

 

(1) Triedny učiteľ posúdi plnenie podmienok pre priznanie motivačného štipendia podľa článku 2 u všetkých 

žiakov svojej triedy, vypracuje zoznam s potrebnými údajmi po pedagogickej rade ( v mesiacoch január 

a jún), ktorý doručí zástupcovi riaditeľa. 

(2) Zástupca riaditeľa prekontroluje uvedené zoznamy triednych učiteľov a vypracuje podklady pre vyplatenie 

motivačného štipendia. 
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(3) Motivačné štipendium žiakovi vyplatí v posledný pracovný deň štvrťroku referent pre ekonomickú činnosť. 

(4) Výnimky v termíne vyplácania: 

a) žiaci 1. ročníka dostanú vyplatené štipendium za obdobie 1. polroku až v posledný vyučovací deň 

mesiaci január, 

b) žiaci 2. a 3. ročníka učebných odborov dostanú vyplatené štipendium za obdobie 4. štvrťroku už 

v posledný vyučovací deň mesiaci jún, 

c) žiaci 4. ročníka študijných odborov dostanú vyplatené štipendium za obdobie 4. štvrťroku už 

v posledný vyučovací deň mesiaci máj. 

 

 
Článok 4 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Motivačné štipendium sa priznáva bez toho, aby žiak, prípadne zákonný zástupca žiaka o toto štipendium 

žiadal. 

(2) Podmienky v článku 2 nezohľadňujú iné skutočnosti, ako sú študované odbory, pohlavie, vek, etnická 

príslušnosť žiaka a pod. 

 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Túto smernicu schválilo vedenie školy na svojej porade dňa 25. 08. 2021. 

(2) So smernicou č. 4/2018 oboznámil riaditeľ školy pedagogických zamestnancov na pedagogickej rade dňa 

25.08.2021. 

(3) Smernica nadobúda platnosť dňom 02.09.2021. 

(4) Účinnosťou tejto smernice sa ruší Smernica č. 2/2018 pre klasifikáciu predmetov praktickej prípravy v SOŠ 

Považská Bystrica. 

(5) Mesačné sumy motivačného štipendia, v ktorom sa žiak vzdelával určitý počet dní dištančne, budú krátené 

alikvotnou časťou zaokrúhlenou na desiatky centov. 

  
 

Považská Bystrica 2. septembra 2021 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Kunovský 

                      riaditeľ SOŠ  

 

 


