Dotační program

„Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných
oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“
Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním
roce 2017/2018“ (dále jen „Program“) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 047/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017.
Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se
v některém z podporovaných oborů vzdělávání.
Program se podpůrně řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.
Program je zařazen do oblasti dle čl. I. bod 2) písm. d) Zásad: „věda a vzdělávání“.

Čl. I.
Název dotačního programu
„Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“

Čl. II.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na stipendia pro žáky středních škol,
které mají sídlo na území Ústeckého kraje a poskytují výchovu a vzdělání ve smyslu zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v následujících oborech vzdělání:
Kód RVP
23-51-H/01
23-55-H/01
23-56-H/01
26-51-H/01
26-51-H/02
26-52-H/01
29-56-H/01
33-59-H/01
36-52-H/01
36-64-H/01
36-67-H/01

Forma studia
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní

Název oboru
Strojní mechanik
Klempíř
Obráběč kovů
Elektrikář
Elektrikář - silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Řezník - uzenář
Čalouník
Instalatér
Tesař
Zedník
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28-44-M/01
53-41-M/01

denní
denní

Aplikovaná chemie
Zdravotnický asistent

Čl. III.
Důvody podpory stanoveného účelu





Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání
středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech
vzdělání.
Zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů.
Snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Čl. IV.
Forma dotace, informace o povaze dotace


Dotace je neinvestiční.



Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelné s podporou ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Čl. V.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje
na stanovený účel
Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 500 000,- Kč.

Čl. VI.
Výše dotace
Výše poskytované dotace žadatelům na žáka, který splní stanovená pravidla a kritéria činí
minimálně 1 500,- Kč.
Žák, který se vzdělává v některém vybraném oboru uvedeném v čl. II. tohoto programu získá v:
 1. ročníku
1 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč
 2. ročníku
2 000,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč
 3. ročníku
- učňovský obor vzdělání: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách
jednorázově 5 000,- Kč
- maturitní obor vzdělání: 2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 2 500,- Kč
 4. ročníku
2 500,- Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč
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Čl. VII.
Kritéria pro poskytnutí stipendia
1. Žák má trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělává se v denní formě studia ve
vybraných oborech vzdělání uvedených v čl. II. tohoto programu (v případě zkrácené denní
formy studia se stipendium neposkytuje).
2. Žák v daném pololetí nesmí mít neomluvenou absenci, kázeňské opatření v podobě důtky
ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia či sníženou známku z chování. Omlouvání
absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona.
3. Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50%.
4. Žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí v žádném z předmětů
klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani nehodnocen či neklasifikován s výjimkou
lékařem doporučeného uvolnění.
5. Žák nepřerušil studium.
6. Stipendium neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral stipendium v předchozím období.
7. Žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku nebo ve 4. ročníku
maturitní zkoušku.
8. V případě přestupu žáka z jiné školy, obdrží stipendium až za následující pololetí školního roku.

Čl. VIII.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem může být střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje
Ústecký kraj, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v čl. II.
tohoto programu.
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

Čl. IX.
Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:



od 1. 2. 2018 do 14. 2. 2018 za 1. pololetí školního roku 2017/2018
od 29. 6. 2018 do 13. 7. 2018 za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Čl. X.
Předkládání žádosti o dotaci
Žadatel doručuje žádost o dotaci na předepsaném formuláři. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 (1. pololetí) a č. 2 (2. pololetí) tohoto programu.
K vyplněné žádosti o dotaci musí být připojeny následující přílohy:
1. Výpis z rejstříku škol a školských a školských zařízení
2. Čestné prohlášení dle přílohy č. 4 tohoto programu
3. Seznam žáků dle přílohy č. 3 tohoto programu
3

4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Předložené žádosti o dotace (včetně vyřazených žádostí o dotace) se zakládají u vyhlašovatele,
žadatelům se nevracejí. Ústecký kraj žadatelům nehradí případné náklady spojené s vypracováním
a podáním žádosti o dotaci.
Projekt ve smyslu čl. VII. Zásad se nepředkládá.
Žádost je možno podat:
a) písemně - poštou
b) písemně - osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje
c) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datovou zprávou do datové schránky (ID: t9zbsva)
Je-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí
být v zalepené obálce označené:
a) textem „NEOTVÍRAT“,
b) celým názvem dotačního programu,
c) plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou.
Adresa pro doručení žádosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Čl. XI.
Konzultačního místo na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kolářová, e-mail: kolarova.l@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 418.

Čl. XII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtách stanovených v tomto
programu a se všemi povinnými přílohami.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovených lhůtách pro podání žádostí dle čl. IX., budou
z hodnocení vyřazeny.
Hodnocení podaných žádostí výběrovou komisí ve smyslu čl. IX. Zásad se neprovádí. Všechny
administrativní postupy spojené s realizací programu, včetně kontroly formální správnosti žádosti
a vyhodnocení kritérií provede u řádně a včas podaných žádostí o dotaci Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor žadatele
k odstranění nedostatku žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za formální nedostatky se
považují:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje žadatele,
adresa apod.)
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný celkový údaj
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost
vyřazena.
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny dle následujících kritérií:
Hodnotící kritéria

Plnění kritéria

1

Žadatel je střední školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení se
sídlem na území Ústeckého kraje.

ANO / NE
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Žadatel uskutečňuje podporovaný obor vzdělání dle čl. II. tohoto programu
v denní formě vzdělávání na území Ústeckého kraje.

ANO / NE

3

Žadatel nenaplňuje žádnou ze skutečností uvedených v čl. XIV. bodu 4)
písm. a) až e) tohoto programu.

ANO / NE

4

Žadatel doložil seznam žáků dle přílohy č. 3.

ANO / NE

Pro přiznání dotace musí žadatel splnit všechna kritéria uvedená výše pod č. 1 až 4.

Čl. XIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žádost bude po přijetí zpracována odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti, a následně
předložena k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne
orgán Ústeckého kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na svém nejbližším plánovaném zasedání po předložení žádosti k rozhodnutí.
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na
úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na internetových stránkách Ústeckého kraje.
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku
schvalovacího procesu a vyzvání případně k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle návrhu schváleného orgánem kraje.

Čl. XIV.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1) Žadatel může na stejný účel podat za každé pololetí školního roku pouze jednu žádost o
poskytnutí dotace. V případě, že na stejný účel bude podána další žádost, bude automaticky
vyloučena.
2) Dotace je poskytována na uznatelné výdaje, kterými se rozumí výdaje středních škol na
poskytnutí stipendia v souladu s uvedenými kritérii dle čl. VII. tohoto programu. Jiné výdaje jsou
považovány za neuznatelné.
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3) Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje vzniklé od 4. 9. 2017 do 31. 1. 2018,
pokud jde o 1. pololetí školního roku 2017/2018, a od 1. 2. 2018 do 29. 6. 2018 v případě 2.
pololetí školního roku 2017/2018.
4) Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli:
a) který nemá žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za
závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Státními pozemkovému úřadu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků;
b) který nemá žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven;
c) který nemá žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. např.,
že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;
d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl konkurz zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;
e) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání, nebo pro trestní čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statuárního orgánu této právnické osoby.
Skutečnosti uvedené pod písm. a) až e) prokazuje žadatel o dotaci čestným prohlášením. Vzor
čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4 tohoto programu.
5) Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace.

Čl. XV.
Den zveřejnění
1. 8. 2017

Čl. XVI.
Zpráva o finančním vypořádání neinvestiční dotace
Nejpozději do 60 dnů od obdržení dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli zprávu o
finančním vypořádání neinvestiční dotace, která obsahuje:
1) označení příjemce dotace;
2) číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;
3) soupis výdajů hrazených z poskytnuté neinvestiční dotace v rozsahu uvedeném v tabulce
dle přílohy č. 5;
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4) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají výplatu stipendia, s vyznačením
dotčených plateb, případně fotokopie pokladních dokladů prokazujících výplatu stipendia
v hotovosti;
5) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je
Příjemce dotace povinen účetnictví vést.
Společně se zprávou o finančním vypořádání neinvestiční dotace příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta, nepoužité finanční prostředky z dotace a
současně předá přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele formou avíza.

Přílohy dotačního programu:
Příloha č. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje - 1. pololetí
Příloha č. 2 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje - 2. pololetí
Příloha č. 3 – Vzor seznamu žáků
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 5 – Vzor finančního vypořádání dotace
Příloha č. 6 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 usnesením č. 047/6Z/2017.
Zveřejněno dne 1. 8. 2017
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