
 
           Nadační fond Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín 
 
 

 

 Odměňování nejlepších žáků      
    

 
 
Na odměny budou použity prostředky Nadačního fondu Střední školy technické a zemědělské 
Nový Jičín. Podmínkou vyplacení odměn podle odstavce A, B i C je zaplacení příspěvku 
do Nadačního fondu ve výši 300,- Kč do 31. října daného školního roku. Na vyplacení motivační 
odměny není právní nárok.  
 
 

A. Motivační odměny žákům prvního ročníku 
 
Žákům prvního ročníku Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace, 
kteří splní daná kritéria, bude vyplácena odměna ve výši 2 500 Kč za pololetí školního roku.  
Motivační odměny žákům se netýkají žáků v oborech a ročnících podporovaných tzv. krajským 
stipendiem. Kromě motivace k nástupu do žádaného učebního nebo studijního oboru  
v SŠTZ Nový Jičín podporuje tento návrh i snahu dosahovat co nejlepších výsledků ve vyučování  
a docházce do školy. 
Odměna bude vyplácena vždy za uplynulé školní pololetí.  
 
Kritéria udělení motivační odměny:  
 
1. V každém pololetí bude odměna vyplacena nejlepším žákům ve třídě. 
2. Třídní učitel (v učebních oborech společně s učitelem odborného výcviku) stanoví pořadí žáků 
od žáka s nejlepším hodnocením až po posledního, kterého doporučují k přiznání motivační 
odměny v rámci limitu na třídu. Limit je stanoven ve výši 25 % žáků každé třídy. 
3. O udělení odměny rozhodne ředitel školy na základě společného návrhu TU a UOV. Rozhodující 
pro návrh je průměrný prospěch v každém pololetí bez nedostatečné a dostatečné známky, 
odborný výcvik nebo praxe výborný nebo chvalitebný, nízká absence (max. 60 hodin za pololetí)  
a bezproblémové chování žáka.  
4. V případě, že málo žáků ve třídě splní všechna kritéria, může TU navrhnout sníženou odměnu 
v částce 1500 Kč za pololetí i žákovi, který všechna kritéria nesplnil. 

 



 
B. Motivační odměny žákům vyšších ročníků všech oborů  
      (Netýká se žáků, kteří pobírají krajská stipendia) 
 
Všichni žáci druhého až čtvrtého ročníku Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, 
příspěvkové organizace, kteří splní uvedené podmínky, nebudou porušovat školní řád a budou mít 
nízkou absenci ve vyučování (do 60 hodin za pololetí), obdrží jednorázovou odměnu až do výše: 
 
1. Vyznamenání, odborný výcvik výborný          500,- Kč 

 
2.  Prospěch do průměru 1,8 a současně bez dostatečné, odborný 

výcvik výborný nebo chvalitebný 
         300,- Kč 

   
3. Pochvala třídního učitele   

- za výborné výsledky v teoretickém nebo v praktickém 
vyučování 

- za výrazné zlepšení prospěchu  
- za reprezentaci školy  

 

  1 100 -  500,- Kč 
 
 
 

4. Pochvala ředitele školy 
- za dlouhodobé vynikající výsledky 
- za reprezentaci školy (krajská a vyšší úroveň)  
 

        1200,- Kč 

5. Vyznamenání při závěrečných zkouškách a maturitách          1000,- Kč 
  
Jednotlivé odměny se nesčítají, žák při souběhu odměn obdrží nejvyšší. Výjimkou z tohoto 
ustanovení je odměna za umístění v celostátní soutěži, která se s jinou odměnou sčítat může. 
 

C. Odměny žákům za výsledky v soutěži „Sportovec školy“ 

 
Vítěz celoroční soutěže „Sportovec školy“ bude oceněn částkou 1200,- Kč (rekord v počtu bodů 
1500,- Kč) a vítěz každé disciplíny 300,- Kč.  
„Sportovkyně školy“ bude oceněna částkou 800,- Kč (rekord v počtu bodů 1000,- Kč) a vítězka 
každé disciplíny 300,- Kč.  
Při vysoké absenci žáka (nad 100 hodin za pololetí) dojde ke krácení této odměny. 
 
 
V Novém Jičíně 5. 9. 2018                                                      PaedDr. Bohumír Kusý 


