
MOTIVAČNÍ A STIPENDIJNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL 

nutno sledovat aktuální informace – viz odkazy na weby 

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání 

viz http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-stipendium-pro-zaky-
strednich-skol-ve-vybranych-oborech-vzdelani/ds-99237/archiv=0&p1=204451 
Realizátor: Ústecký kraj prostřednictvím střední školy 
Podmínky: -  trvalý pobyt na území Ústeckého kraje, 

- studium podporovaného oboru, denní forma studia, 
- žádná neomluvená absence, omluvená absence max. 50 %, žádné kázeňské opatření, 
- nesnížená známka z chování, 
- všechny předměty klasifikovány, žádný předmět neklasifikován stupněm nedostatečný, 
- úspěšně a v řádném termínu vykonána ve 3. r. závěrečná, nebo ve 4. r. maturitní zkouška, 
- studium nebylo přerušeno. 

Finanční rámec programu: 

Ročník Pololetní stipendium [Kč] Jednorázová odměna [Kč] 

1. 1 500 1 500 za vyznamenání na konci šk. roku 

2. 2 000 2 500 za vyznamenání na konci šk. roku 

3. 2 500 
5 000 za vyznamenání při závěrečných zkouškách; 
2 500 za vyznamenání na konci šk. roku u oboru Aplik. chemie 

4. 2 500 5 000 za vyznamenání u maturitní zkoušky 
 

Podporované obory: 

Kód Název oboru Kód Název oboru 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 23-55-H/01 Klempíř 

33-59-H/01 Čalouník 23-56-H/01 Obráběč kovů 

26-51-H/01 Elektrikář 29-56-H/01 Řezník – uzenář 

26-52-H/01 
Elektromechanik 
pro zařízení a přístroje 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

36-64-H/01 Tesař 

36-52-H/01 Instalatér 36-67-H/01 Zedník 
 

Příspěvek na dojíždění 

viz http://www.kr-ustecky.cz/motivacni-program-pro-stredni-skolstvi-v-usteckem-kraji-prispevek-na-
dojizdeni/ds-99236/archiv=0&p1=204451 
Realizátor: Ústecký kraj prostřednictvím střední školy 
Podmínky: -  studium SŠ nebo konzervatoře zřízené Ústeckým krajem, 

- dojezdová vzdálenost z místa trvalého pobytu do sídla školy min. 40 km, 
- a dále tytéž podmínky jako u stipendií ve vybraných oborech vzdělání (viz výše). 

Finanční rámec programu: 1 000 Kč za pololetí školního roku (bez ohledu na ročník) 
 

Nadační příspěvek 

viz http://www.prvnimostecka.cz/index.php?page=jak-ziskat-nadacni-prispevek 
Realizátor: NADACE STUDENT, Stavbařů 32, 434 01  Most (tel. 476 448 346) 
Podmínky: -  denní studium na jakékoli SŠ v ČR nebo v zahraničí, 

- ekonomická slabost žáka, 
- trvalý pobyt v okrese Most, 
- studijní průměr max. 2,0. 

Finanční rámec programu: až 1 000 Kč měsíčně 
 

Stipendium pro romské žáky 

viz http://www.verda.me/cs/uvod/ 
Realizátor: Nadační fond Verda, Bratislavská 41, 602 00  Brno (tel. 777 477 819) 
Podmínky: -  studijní výsledky (průměr max. 2,0 až 3,0 dle typu školy), 

- ekonomická slabost žáka, 
- ústní pohovor s žadatelem nebo zák. zástupcem (žáci z Čech v Praze, žáci z Moravy v Brně) 

Finanční rámec programu: průměrně 8 000 Kč na 1 školní rok (dle typu školy a ročníku) 
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