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1. STŘEDOČESKÝ KRAJ
1.1 HISTORIE PODPORY:
Středočeský kraj začal vypracovávat strategii podpory odborného vzdělávání poprvé v roce 2009.
Připravenou strategii pak schválila Rada kraje dne 19. 10. 2009. Impulzem pro vypracování strategie byl
nedostatek absolventů v dělnických profesích. Zejména se jedná o profese ve stavebnictví, strojírenství,
v elektrotechnice a v zemědělství. Podpora je tak zaměřena na obory vzdělání s výučním listem.
1.2 OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
2) Komunikační kampaň spojená s propagací řemesel v návaznosti na konkrétní školy, které řemeslo
vyučují.
3) Spolupráce kraje s Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy na úrovni potenciálních
zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce při řešení nedostatku absolventů ve vybraných
oborech.
4) Účast kraje na projektech, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj odborného vzdělávání.
5) Rekonstrukce a modernizace učeben pro výuku odborných předmětů a dílen.
6) Vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku v návaznosti na spolupráci se
zaměstnavateli v řemeslných oborech.
7) Další vzdělávání a kurzy žáků k rozšíření dovedností v různých oblastech kompetencí (např.
svářečské kurzy, řidičské průkazy skupiny C apod.)
8) Finanční podpora – respektive kofinancování úspěšných projektů škol při čerpání finančních
prostředků ze strukturálních fondů.
9) Podpora dovednostních soutěží a přehlídek pro žáky.
1.2.1 Stipendijní program:
Stipendijní program je zaveden pro 34 oborů vzdělání typu L, H a E v šesti oblastech – strojírenství
(9 oborů), elektrotechnika (4 obory), potravinářství (3 obory), stavebnictví (10 oborů), zemědělství (7
oborů) a zdravotnictví (1 obor). Finanční podpora je složena z měsíčního stipendia a případné pololetní
odměny, která je vázaná na výborné studijní výsledky. Stipendium je vypláceno každému žákovi, který
se přihlásil do některého z podporovaných oborů vzdělání. Vyplácení stipendia je vázáno na stipendijní
řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení stipendijního příspěvku (např. nulová neomluvená
absence a hodnocení chování stupněm „velmi dobré“).
V prvním ročníku žák dostává 300 Kč měsíčně + 1000 Kč v každém pololetí za vyznamenání.
Ve druhém ročníku žák dostává 400 Kč měsíčně + 2000 Kč v každém pololetí za vyznamenání.
Ve třetím ročníku žák dostává 500 Kč měsíčně + 3000 Kč v každém pololetí za vyznamenání.
1.2.2
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Náklady na vyplácení stipendií kraj vyčíslil na od září roku 2010 do června roku 2012 na 8.179.900 Kč.
Rozpis:
Rok
2010
2011

Období
září-prosinec
leden-červen
září-prosinec
2012
leden-červen
CELKEM ZA OBDOBÍ

Čerpáno
891.000,1.235.300,2.488.400,3.565.200,8.179.900,-
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2. JIHOČESKÝ KRAJ
2.1 HISTORIE PODPORY:
Jihočeský kraj vyhlásil k 1. 9. 2010 Stipendijní motivační program pro žáky středních škol
v podporovaných oborech a to v rámci Programu rozvoje kraje Grantový program. Navíc také vyhlásil
program s názvem Podpora firem při přípravě učňů na povolání.
2.2 OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání s výučním listem. Stipendijní program
je plánován do konce školního roku 2017/2018
2) Program na podporu firem při přípravě učňů na povolání. Cílem programu byla podpora spolupráce
odborných firem a škol zřizovaných Jihočeským krajem a obcemi. Školy byly podpořeny v případě,
že byla podepsána vzájemná smlouva mezi podnikem a školou o zajištění podmínek praktické výuky
probíhající v prostorách firmy pro konkrétní počet žáků.
3) Program na zavádění nových technologií do středních a vyšších škol. Tento program byl ukončen ke
konci roku 2012. Cílem tohoto programu byla podpora vybavení škol moderními technologiemi
investičního i neinvestičního charakteru se zaměřením na zkvalitnění a modernizaci výuky.
2.2.1 Stipendijní program:
Stipendijní program Jihočeského kraje má za cíl zvýšení zájmu o vybrané obory vzdělání s výučním
listem zároveň s dalšími prvky motivace pro žáky docházející do středních škol ve vybraných oborech,
jako je zlepšení docházky, dále minimalizace neomluvené absence a v neposlední řadě zlepšení
studijních výsledků žáků vybraných učebních oborů. Od školního roku 2013/2014 bude zahájena druhá
etapa stipendijního programu pro žáky, kteří nastoupí do prvních ročníků vybraných oborů vzdělání.
Kraj plánuje postupné ukončení programu do konce školního roku 2017/2018. Vyplácení stipendia je
vázáno na stipendijní řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení stipendijního příspěvku.
V prvním ročníku žák dostává 500 Kč měsíčně + 1000 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Ve druhém ročníku žák dostává 600 Kč měsíčně + 1500 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Ve třetím ročníku žák dostává 800 Kč měsíčně + 2000 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Za vyznamenání při závěrečných zkouškách může žák obdržet jednorázově dalších 3500 Kč.
2.2.2
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Náklady na stipendijní program nemá kraj kvantifikovány.
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3. LIBERECKÝ KRAJ
3.1 HISTORIE PODPORY:
Liberecký kraj realizuje od podzimu roku 2007 krajskou kampaň na podporu odborného vzdělávání
v technických oborech vzdělání TECHyes. Tato kampaň byla započata na doporučení krajské Pracovní
skupiny odborného vzdělávání, která stanovila sedm pilířů podpory odborného vzdělávání: 1
První pilíř: ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI – stanovení vize budoucnosti středního školství v Libereckém
kraji, úvaha nad důsledky propadu absolventů technických oborů vzdělání a přijetí opatření kraje
k stabilizaci a vylepšení situace ve směru náboru žáků do technických oborů vzdělání.
Druhý pilíř: GRAMOTNOST PRO TRH PRÁCE – zaměření odborného vzdělávání k reálné praxi. Školy mají
vytvářet prostor pro odbornou přípravu ve spolupráci s firmami a zaměstnavateli v jejich provozech. A to
s výhledem uplatnění nabytých znalostí žáka i v budoucích letech po absolvování školy.
Třetí pilíř: HLAS PRO DÍVKY - zvláštní pozornost je věnována zvyšování zájmu dívek o přírodovědné a
technické obory a zvyšování jejich sebedůvěry během tohoto vzdělávání.
Čtvrtý pilíř: SPRÁVNÁ VOLBA – vytváření potřebných nástrojů a mechanismů podporující odpovědné
rozhodování o volbě další vzdělávací dráhy už na základních, případně i v mateřských školách – jedná se
zejména o navázání vztahu dětí k technice a technickému vzdělávání.
Pátý pilíř: ŠKOLA PRO BUDOUCNOST – průnik nových metod do pedagogických přístupů ve vzdělávání na
základních a středních školách se zaměřením i na systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a
příprava budoucích učitelů.
Šestý pilíř: BEZ ZAMĚSTNAVATELŮ TO NEPŮJDE – spolupráce škol a podniků na tvorbě a
spoluzodpovědnosti za obsah a výsledky ve vzdělávání.
Sedmý pilíř: ZA JEDEN PROVAZ – stávající i plánované aktivity podpory je potřebné provázat a propojit na
regionální i celostátní úrovni.
Kraj zavádí stipendijní program od podzimu roku 2010, jehož cílem bylo naplnění vybraných oborů
vzdělání s výučním listem. Kraj pro rozjezd stipendií vyčlenil v rozpočtu 1 milion Kč, s výhledem, že bude
učňovské obory podporovat až čtyřmi miliony korun ročně.
3.2
1)
2)
3)

OBLASTI PODPORY:
Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
Podpora odborného vzdělávání a odborné přípravy žáků prostřednictvím programu TECHyes.
Podpora podnícení zájmu žáků ze ZŠ o technické obory prostřednictvím programu NADOTECH. Ten
byl spuštěn v dubnu roku 2012 a jeho první část ukončena v říjnu 2012. V současné době se
připravuje další část tohoto projektu.

3.2.1 Stipendijní program:
Stipendijní program je určen pro žáky škol zřizovaných Libereckým krajem, kteří docházejí do
středních škol s podporovanými obory vzdělání. Kraj vyplácí dva druhy stipendijních příspěvků:
a) motivační
výše motivačního stipendijního příspěvku činí:
v prvním ročníku 250,- Kč,
ve druhém ročníku 300,- Kč,
1

Sedm pilířů – zdroj: http://www.techyes.cz/cs/7-piliru-techyes.html
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ve třetím ročníku 500,- Kč.
Motivační příspěvek poskytuje Liberecký kraj a vyplácí jej každá jednotlivá škola.
b) prospěchový
výše prospěchového stipendijního příspěvku činí:
v prvním ročníku 1000,- Kč,
ve druhém ročníku 1000,- Kč,
ve třetím ročníku 1000,- Kč.
Prospěchový stipendijní příspěvek poskytuje Liberecký kraj. Příspěvek pololetně vyplácí škola.
3.2.2
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4. PARDUBICKÝ KRAJ
4.1 HISTORIE PODPORY:
Usnesením Rady Pardubického kraje R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 a revokace usnesením R/1575/10 ze
dne 16. 12. 2010 bylo ředitelům podporovaných středních škol zřizovaných Pardubickým krajem uloženo
vydání stipendijního řádu v souladu s § 30 školského zákona. Cílem kraje bylo zvýšení zájmu mladých lidí o
technické obory vzdělání po absolvování základní školy a také motivace žáků středních škol k dosahování
lepších studijních výsledků.
4.2 OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
2) Kampaň na podporu učňovského školství „Nemachruj, buď machr!“
A. Důvod realizace kampaně
Podpora učňovských oborů a tím zvýšení počtu jejich absolventů na trhu práce.
B. Témata kampaně
– zaměstnavatelé a jejich požadavky na absolventy učebních oborů
– uplatnění absolventů učebních oborů v praxi
– odborná učiliště a jejich učební obory
– učební obory budoucnosti
C. Cílová skupina
Rodiče žáků 2. stupně základních škol (především 7. - 8. ročníků). Žáci základních škol ve věku 12 15 let.
D. Obsah mediální kampaně
Obsahem mediální kampaně jsou pozitivní vyjádření konkrétních osob (rodičů absolventů
odborných učilišť) o zkušenostech s volbou povolání a s uplatněním jejich dětí na trhu práce.
3) Vzdělávání pedagogických pracovníků v Centru celoživotního vzdělávání – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubice.
4.2.1 Stipendijní program:
Stipendijní program je zaveden pro 16 oborů vzdělání typu H, E a L. Pro školní rok 2013/2014 se
programu účastní 17 středních škol. Stipendium pak pobírá v 31 – 44% žáků v podporovaných oborech
vzdělání.
Finanční odměna je vázána na hodnocení z odborného výcviku známkou 1 (výborný) a 2
(chvalitebný) a celkově pak na vysvědčení hodnocením prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a).
V hodnocení chování pak musí být na vysvědčení hodnocení velmi dobré. Žák také nesmí mít
neomluvené absence, nebo udělené výchovné opatření ředitelem školy. Vyplácení stipendia je vázáno
na stipendijní řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení stipendijního příspěvku:
V prvním ročníku žák dostává 400 Kč měsíčně v případě prospěchu výborný.
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V prvním ročníku žák dostává 300 Kč měsíčně v případě prospěchu chvalitebný.
Ve druhém ročníku žák dostává 500 Kč měsíčně v případě prospěchu výborný.
Ve druhém ročníku žák dostává 300 Kč měsíčně v případě prospěchu chvalitebný.
Ve třetím ročníku žák dostává 600 Kč měsíčně v případě prospěchu výborný.
Ve třetím ročníku žák dostává 400 Kč měsíčně v případě prospěchu chvalitebný.
Přehled vynaložených nákladů kraje na stipendia v jednotlivých školních rocích:
školní rok 2010/2011 – 586 tis. Kč
školní rok 2011/2012 – 695 tis. Kč
školní rok 2012/2013 – 1 090 tis. Kč
4.2.2

Přehled podporovaných oborů vzdělání: viz PŘÍLOHA 4

5. OLOMOUCKÝ KRAJ
5.1 HISTORIE PODPORY:
Rada Olomouckého kraje dne 17. 9. 2009 usnesením č. UR/22/28/2009 schválila „Pravidla
pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje“. Na základě tohoto materiálu je poskytována
žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní
přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Toto opatření je uplatňováno od 1. 9. 2010
počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů.
5.2 OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
5.2.1 Stipendijní program:
Stipendijní program bude ve školním roce 2013/2014 zaveden pro 23 oborů vzdělání typu H a E. Z
čehož pro tři obory vzdělání budou stipendia vyplácena pouze v prvním ročníku, u zbylých dvaceti
budou vyplácena pak ve všech ročnících (tj. 1. až 3.).
Finanční příspěvek je v souladu s požadavky trhu práce zaměřen na obory vzdělání s výučním listem
orientované především do oblasti strojírenství, stavebnictví, potravinářství a případně na další obory.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje vždy pro následující
školní rok navrhne k finanční podpoře učňovské obory. Návrh projednají poradní orgány kraje: Výbor
pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje a Rada pro rozvoj lidských
zdrojů a následně je předložen ke schválení Radě Olomouckého kraje.
Finanční podpora je určena žákům vybraných oborů středních škol se sídlem na území
Olomouckého kraje bez rozdílu zřizovatele. Za realizaci opatření na středních školách odpovídají
ředitelé dotčených středních škol.
Vyplácení stipendia je vázáno na stipendijní řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení
stipendijního příspěvku:
V prvním ročníku žák dostává 300 Kč měsíčně + 1500 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Ve druhém ročníku žák dostává 400 Kč měsíčně + 2500 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Ve třetím ročníku žák dostává 500 Kč měsíčně + 5000 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
5.2.2

Přehled podporovaných oborů vzdělání: viz PŘÍLOHA 5
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6. KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
6.1 HISTORIE PODPORY:
Moravskoslezský kraj podporuje odborné školství zakládáním center profesní technické přípravy ve
školách. Zároveň bylo v kraji zrealizováno několik projektů směřujících k modernizaci výukového a
technického vybavení středních odborných škol. Důraz byl při tom kladen na rozvoj spolupráce se
zaměstnavateli a podporu výuky odborných předmětů formou moderních postupů a současné praxe.
V letech 2006 – 2008 byl realizován Evropský projekt koordinovaného vzdělávání odborných
učitelů, jehož cílem bylo zvýšení odborných znalostí pedagogických pracovníků škol, které vyučují obory
vzdělání zaměřené na automobilový průmysl. Od dubna 2009 na tento projekt navazuje v pořadí druhý
projekt se stejným názvem, akorát s římskou dvojkou na konci.
V regionu byl také spuštěn další projekt, který nabízel komplexnější nabídku podpory odborného
vzdělávání v kraji nazvaný ForTech. Ten byl realizován v období od června 2011 do června 2012. Cílem
tohoto projektu bylo motivovat žáky základních škol k výběru školy s technickým zaměřením v oblasti
elektrotechnických a stavebních oborů vzdělání s poukazem na to, že kvalifikovaní lidé v těchto skupinách
oborů na pracovním trhu chybí.
6.2 OBLASTI PODPORY:
1) Realizace projektu ForTech pro cílovou skupinu: žáci ZŠ a jejich pedagogové, pro které byly
připraveny následující aktivity:
a. exkurze v průmyslových podnicích a technických SŠ
b. besedy s odborníky ve výuce, databáze odborníků-externistů
c. technická olympiáda
d. soutěžní přehlídka výrobků žáků, účast 3 vítězných tříd na vybraném odborném
veletrhu/výstavě
e. 5 třídenních workshopů pro celkem 250 žáků a 20 učitelů
f. interaktivní webový portál
g. manuály o elektrotechnických a stavebních profesích
2) Mediální kampaň na podporu pracovního uplatnění v technických oborech.
3) Motivační faktory pro žáky na středních školách od firem, podniků a sociálních partnerů škol
v podobě náborového příspěvku, příspěvku na učebnice či na dopravu do školy apod.
4) Rozvoj oborů vzdělání v oblasti metalurgie, hornictví a strojírenství díky zvýšení poptávky po
kvalifikovaných osobách v těchto odvětvích v posledních letech.
Podpora odborného vzdělávání patří dlouhodobě k prioritám kraje ve vztahu zejména málopočetným
oborům středního vzdělání s výučním listem a které současně požaduje trh práce. Jedná se například o
obory vzdělání: truhlář, zedník, tesař, obkladač, klempíř, instalatér, elektrikář, nástrojař či zámečník. V roce
2012 byly na podporu výše uvedených oborů vzdělání vynaloženy čtyři miliony korun, stejně jako v letech
2008 až 2011. Tato podpora je v rozpočtu kraje plánována i na příští roky, bude ovšem reagovat na potřeby
trhu práce a reálné praxe (skladba podporovaných oborů se může měnit).
Finance jsou vynakládány hlavně na dofinancování nákladů škol na „provoz“ oboru a dofinancování
mzdových nákladů na učitele.
Stipendijní program Moravskoslezský kraj zatím nemá! O jeho zavedení žádají ředitelé středních
odborných škol v kraji s argumentací, že jinak bude nutné zavírat některé obory vzdělání kvůli jejich
nenaplněnosti. 2

2

Zdroj: http://www.novinky.cz/kariera/284822-zajemcu-o-remesla-ubyva.html
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7. ZLÍNSKÝ KRAJ
7.1 HISTORIE PODPORY:
Usnesením Rady Zlínského kraj č. 0390/R12/07 ze dne 4. 6. 2007 byl schválen návrh odboru školství
tamního kraje na zavedení systému podpory odborného školství – systém nese název „Podpora řemesel
v odborném školství“. Tento systém, který je postaven zejména na stipendijním programu pro vybrané
obory vzdělání na vybraných středních školách v kraji, pokračuje do současnosti pouze s drobnými
obměnami v podobě přidávání dalších podporovaných oborů vzdělání.
7.2 OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
2) Podpora středních odborných škol ve spolupráci s podniky. V rámci toho kraj pořádal již několikrát
odbornou konferenci nazvanou „Škola ve firmě – firma ve škole“. Konference, která již probíhá
téměř pravidelně od roku 2007 má za cíl propojení škol a firem a jejich spolupráce ve všech možných
oblastech, jakými jsou např. výuka učňů v podnicích, materiální podpora škol ze strany firem nebo stáže
učitelů odborných předmětů ve výrobních závodech. 3
3) Individuální vzdělávací programy pro pedagogy.
7.2.1 Stipendijní program:
Současný stipendijní program je platný od září roku 2011. Zlínský kraj v současné době podporuje
15 oborů vzdělání typu H.
Stejně jako v jiných krajích, jsou podmínky pro přiznání stipendia žákovi podobná: Žák nemá žádnou
neomluvenou absenci. Žák nemá sníženou známku z chování. Žák není podmíněně vyloučen ze studia.
Žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku hůře než známkou dobrý. Stipendium je
v podporovaných oborech vzdělání vyplácen i na soukromých školách, které jsou do programu také
zapojeny. Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných
středních škol zřizovaných Zlínským krajem a soukromých středních škol se sídlem na území Zlínského
kraje.
Vyplácení stipendia je vázáno na stipendijní řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení
stipendijního příspěvku:
V prvním ročníku žák dostává 300 Kč měsíčně + 1500 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Ve druhém ročníku žák dostává 400 Kč měsíčně + 2500 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Ve třetím ročníku žák dostává 500 Kč měsíčně + 5000 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Podle informací Zlínského kraje je žákům ročně vyplaceno cca 4.200 tisíc Kč.
7.2.2

3

Přehled podporovaných oborů vzdělání: viz PŘÍLOHA 6

Zdroj: http://www.konferenceub.cz/2012/tiskova_zprava.php
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8. PLZEŇSKÝ KRAJ
8.1 HISTORIE PODPORY:
Podpora Plzeňského kraje odbornému školství byla vždy zaměřena hlavně na kariérové poradenství.
Toto vychází ze strategických dokumentů kraje, mimo jiné zejména z Dlouhodobého záměru vzdělávání a
vzdělávací soustavy z roku 2008. V tomto dokumentu byly definovány tyto cíle:
a) Podpora poradenských zařízení zajišťující komplexní péči o žáky mj. v rámci kariérového poradenství.
b) Prohloubení spolupráce se sociálními partnery pro lepší uplatňování absolventů škol na trhu práce.
8.2 OBLASTI PODPORY:
1) Podpora spolupráce škol s informačními poradenskými středisky pro volbu povolání při úřadu
práce.
2) Pravidelné vydání brožury „Čím budu“ pro lepší orientaci rodičů a žáků při výběru odpovídajícího
oboru vzdělání a absolventů středních škol při jejich profesním uplatnění.
3) Organizace společných prezentačních akcí (výstavy, přehlídky) škol a potencionálních
zaměstnavatelů v jednotlivých regionech Plzeňského kraje.
4) Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání Plzeňského kraje v roce 2012“. Tento program
byl vyhlášen na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 6141/12 ze dne 20. 8. 2012, jehož cílem
je zvýšení motivace žáků ZŠ ke studiu na technických školách a v technických oborech vzdělání
v kraji. V rámci tohoto programu jsou vyhlašovány technické kroužky, do kterých se mohou přihlásit
žáci 8. a 9. tříd základních škol.
Stipendijní program Plzeňský kraj zatím nemá!

9. ÚSTECKÝ KRAJ
9.1 HISTORIE PODPORY:
V Ústeckém kraji vznikl Motivační program pro střední školství jako součást Dohody o povolební
spolupráci pro volební období 2008 – 2012 v Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Program je realizován od září
2009 a je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a zahájili vzdělávání v některém
z podporovaných oborů vzdělání ve středních školách (a to už ve školním roce 2009/2010).
9.2 OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
2) Podpora přírodovědných a technických oborů bude realizována prostřednictvím projektů
zapojeným do výzvy č. 44 IPo v samotném závěru programovacího období 2007 – 2013 OP Vzdělání
pro konkurence schopnost. Zde kraj předpokládá čerpat prostředky ve výši více jak 100 miliónů Kč.
9.2.1 Stipendijní program:
Cíle stipendijního programu: za prvé, zvýšení počtu žáků hlásících se ke studiu v málopočetných a
trhem práce vyžadujících oborech vzdělání a za druhé, zvýšení počtu úspěšných absolventů
v podporovaných oborech (tedy udržení žáků v oboru během studia a snížení počtu odcházejících žáků).
Stipendijní program podporuje celkem deset oborů vzdělání s denní formou studia, z čehož devět je
typu H – tedy tříletý s výučním listem a jeden maturitní typu M – čtyřletý s maturitní zkouškou.
Vyplácení příspěvku je prováděno pravidelně vždy na konci měsíců prosinec, březen a červen.
Vyplácení stipendia je vázáno na stipendijní řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení
stipendijního příspěvku:
V prvním ročníku žák dostává 300 Kč měsíčně + 1500 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
Ve druhém ročníku žák dostává 400 Kč měsíčně + 2500 Kč za vyznamenání na konci školního roku.
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Ve třetím ročníku žák dostává 500 Kč měsíčně + 5000 Kč za vyznamenání při závěrečných zkouškách.
Ve čtvrtém ročníku žák dostává 500 Kč měsíčně + 5000 Kč za vyznamenání u maturitní zkoušky.
9.2.2

Přehled podporovaných oborů vzdělání: viz PŘÍLOHA 7

Ve školním roce 2011/2012 bylo na stipendia z rozpočtu kraje čerpáno 3,2 milionu Kč.

10. KRAJ VYSOČINA
10.1
HISTORIE PODPORY:
Kraj vysočina od podzimu roku 2009 připravoval spuštění motivačních stipendií pro vybrané obory
vzdělání. První zájemci o motivační stipendium v celkem 18 oborech vzdělání se mohli hlásit během měsíce
září a října roku 2010. První stipendia byla pak vyplacena v dubnu roku 2011. A to za první pololetí školního
roku 2010/2011. O stipendium v této první vlně požádalo celkem 191 studentů, kterým pak bylo vyplaceno
527 tisíc Kč z rozpočtu kraje. Kraj v té době vyčlenil na stipendia celkem 1,5 milionu Kč.
Důvod pro zavedení stipendijního programu byl nepříznivý demografický vývoj při naplňování některých
oborů vzdělání, které jsou důležité pro zajištění kvalifikovaných dělnických a řemeslných profesí pro
průmyslové podniky a pro zajištění služeb obyvatelstvu.
10.2
OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
10.2.1 Stipendijní program:
Motivační stipendia jsou určena pro žáky středních škol, kteří byli přijati ke vzdělávání ve střední
škole, která je zařazena do podpory na území Kraje Vysočina. Do programu je zařazeno celkem 18
oborů vzdělání s výučním listem (H).
Žák o stipendium žádá prostřednictvím žádosti, který tuto musí doručit v řádném termínu a to buď
do posledního pracovního dne měsíce října, nebo posledního pracovního dne měsíce března toho
pololetí školního roku, v němž se žák chce ucházet o zahájení poskytování motivačního stipendia.
Stipendia jsou dvojího charakteru – motivační, ta jsou zařazena do dvou skupin – A a B a prospěchové,
které je vypláceno jednorázově za pololetí školního roku při splnění dalších podmínek.
Výběr podporovaných oborů a jejich zařazení do skupiny A nebo skupiny B stanoví Rada Kraje
Vysočina zpravidla do konce října roku předcházejícího roku, v němž je zahájeno poskytování
motivačních stipendií žákům v prvních ročnících podporovaných oborů. Výběr podporovaných oborů se
může měnit v závislosti na potřebách, situaci na trhu práce a stavu finančních zdrojů Kraje Vysočina.
Vyplácení stipendia je vázáno na stipendijní řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení
stipendijního příspěvku:
Výše základního stipendia pro skupinu A činí 700 Kč měsíčně.
Výše prospěchového stipendia pro skupinu A činí 1000 Kč za jedno pololetí jednorázově.
Výše základního stipendia pro skupinu B činí 400 Kč měsíčně.
Výše prospěchového stipendia pro skupinu B činí 1000 Kč za jedno pololetí jednorázově.

10.2.2 Přehled podporovaných oborů vzdělání: viz PŘÍLOHA 8
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11. KRAJ JIHOMORAVSKÝ
11.1
HISTORIE PODPORY:
Usnesením č. 3848/10/R-59 ze dne 28. ledna 2010 rozhodla Rada Jihomoravského kraje o podpoře
odborného vzdělávání formou prospěchových stipendií u vybraných oborů vzdělání s výučním listem. Rada
tak rozhodla na základě Programového prohlášení ve volebním období 2008 – 2012.
Ředitelé vybraných středních škol mohli vydat stipendijní řády od druhého pololetí školního roku
2009/2010 a poskytovat tak prospěchová stipendia.
11.2
OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
11.2.1 Stipendijní program:
Na základě stipendijního řádu vydaného Jihomoravským krajem poskytuje kraj vybraným školám
prospěchová stipendia žákům 14 vybraných oborů vzdělání s výučním listem (H). Celkem se programu
účastní 11 středních škol. Základními podmínkami pro vyplacení stipendia žákovi jsou: průměrný
studijní prospěch do 3,00 a nulová neomluvená absence.
Vyplácení stipendia je vázáno na stipendijní řád a v něm uvedené podmínky pro vyplácení
stipendijního příspěvku:
V prvním ročníku 1500,- Kč za jedno pololetí.
Ve druhém ročníku 2000,- Kč za jedno pololetí.
Ve třetím ročníku 2500,- Kč za jedno pololetí.
Kraj pro rok 2010 schválil celkovou částku pro výplatu stipendií ve výši 2.552 tisíc Kč. Z čehož bylo
v roce 2010 vyplaceno žákům 1.025 tisíc Kč.
Podporované obory vykázaly ke konci září 2010 7% nárůst počtu přijatých žáků.
11.2.2 Přehled podporovaných oborů vzdělání: viz PŘÍLOHA 9

12. KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ
12.1
HISTORIE PODPORY:
Usnesením rady Královehradeckého kraje je zavedena finanční podpora z rozpočtu kraje. Opatření je
uplatňováno od 1. září 2008 u žáků vybraných oborů vzdělání s výučním listem.
12.2
OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
12.2.1 Stipendijní program:
Finanční příspěvek kraje je vázán na 14 podporovaných oborů vzdělání s výučním listem H a E v denní
formě studia. Finanční příspěvek pro žáky je odstupňován od prvního až do třetího ročníku:
První ročník: 300,- Kč měsíčně + za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,-Kč,
nebo za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,-Kč,
Druhý ročník: 400,- Kč měsíčně + za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,-Kč,
nebo za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,-Kč,
Třetí ročník: 500,- Kč měsíčně + za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 3 000,-Kč,
nebo za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,-Kč.
12.2.2 Přehled podporovaných oborů vzdělání: viz PŘÍLOHA 10
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13. KRAJ KARLOVARSKÝ
13.1
HISTORIE PODPORY:
Karlovarský kraj zatím připravil návrh stipendijního řádu a výši stipendií.
13.2
OBLASTI PODPORY:
1) Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání.
13.2.1 Stipendijní program:
Od školního roku 2013/2014 plánuje karlovarský kraj vyplácet stipendia pro vybrané obory vzdělání.
Bude se jednat o řemeslné obory, které nemají dostatek absolventů, a které si žádá trh práce.
Plánována je podpora celkem 16 oborů vzdělání – dvanáct (H) oborů, dva maturitní obory (M), jeden
obor (E) a jeden obor (L).
Stipendia plánuje kraj vyplácet jednou za půl roku za podmínek, které jsou obdobné i v jiných
krajích ČR. Jde například o podmínku, kdy žák nesmí mít žádný kázeňský přestupek, kdy nebude mít žák
neomluvenou absenci a přitom vykáže alespoň 75% docházky do školy.
Stipendium bude mít dvě složky – motivační a prospěchovou.
Motivační stipendium bude činit:
V prvním ročníku za jedno pololetí 1500 Kč.
Ve druhém ročníku za jedno pololetí 2000 Kč.
Ve třetím ročníku za jedno pololetí 2500 Kč.
Ve čtvrtém ročníku za jedno pololetí 2500 Kč.
Prospěchové stipendium bude činit 1000 Kč za jedno pololetí, pokud žák splní podmínky, že nebude
mít sníženou známku z chování a v prvním ročníku musí mít student průměr známek u oboru vzdělání
s výučním listem do 2,2 a u oboru vzdělání s maturitní zkouškou pod dvě celé.
Kraj plánuje ze svého rozpočtu na stipendia vyčlenit 2,5 milionu Kč.
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14. SROVNÁNÍ STIPENDIJNÍCH SYSTÉMŮ
14.1

EXITUJÍCÍ STIPENDIJNÍ SYSTÉMY V KRAJÍCH:

Celkem 10 krajů České republiky má zavedený stipendijní program na podporu vybraných oborů
vzdělání (stav k 31. březnu 2013). Zároveň se chystá spuštění dalšího stipendijního programu
v Karlovarském kraji od podzimu roku 2013. O možné podpoře některých oborů vzdělání uvažuje také
Moravskoslezský kraj, nemá však stanovený termín, pro případné spuštění finanční motivace žáků.
Hlavní město Praha spouští od jara 2013 vlastní stipendijní systém – zcela odlišný od všech krajských.
Nebude proto v tomto srovnání uváděn.
Jediným krajem, kde dosud není zaveden stipendijní systém a ani se nehovoří o jeho možném zavedení
v nejbližší době, je kraj Plzeňský.

Jak je patrné podle obrázku výše stipendijní systémy jednotlivé kraje zaváděly od roku 2008, kdy
jako první stipendia zavedl Královehradecký kraj. O rok později následovaly kraje Ústecký, Středočeský a
Olomoucký. V roce 2010 pak byly zavedeny stipendijní systémy také v krajích Libereckém, Jihočeském,
Pardubickém, Jihomoravském a v kraji Vysočina. V roce 2011 jako jediný kraj zavádí stipendijní systém
Zlínský kraj. V roce 2013 se spustí podpora formou stipendií také v Karlovarském kraji.
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SPOLEČNÉ ZNAKY STIPENDIJNÍCH SYSTÉMŮ V KRAJÍCH:

1) Cílem stipendijních programů v jednotlivých krajích je zvýšení zájmu o technické a řemeslné obory
ze strany žáků a jejich rodičů ze základních škol, respektive, aby při výběru dalšího vzdělávání ve
střední škole projevili žáci vycházející z devátých tříd ZŠ zájem o málopočetné obory vzdělání.
2) Dalším cílem je zvýšení počtu absolventů ve vybraných oborech vzdělání, které požaduje trh práce.
3) Třetím znakem stipendijních systému je rozdělení stipendia na složku:
a. motivační – to je částka, kterou pobírá žák, pokud splňuje jednoduchá kritéria, jako je
například pravidelná docházka do školy s absencí neomluvných hodin a kázeňských
přestupků. Také je většinou požadována dobrá známka z odborných předmětů.
b. prospěchovou – tuto částku čerpá žák většinou jednorázově za jedno pololetí, při splnění
podmínek nastavenými stipendijním řádem. Jedná se většinou o výborné známky na
vysvědčení, respektive získání prospěchu s vyznamenáním.
4) Čtvrtým znakem je motivace samotných žáků v podporovaných oborech vzdělání dobře prospívat,
řádně a s dobrým prospěchem obor absolvovat.
5) Pro stipendijní systémy je také společná téměř stejná forma a výše vyplácené částky měsíčně
jednomu žákovi. Stipendia jsou odstupňována podle ročníků, přičemž nejčastější částky tvoří 300 Kč
v prvním ročníku za jeden měsíc, ve druhém ročníku je výše částky obvykle stanovena na 400 Kč a
ve třetím ročníku pak výše částky činí 500 Kč. Tam, kde jsou podporovány maturitní obory, je ve
čtvrtém ročníku obvykle vyplácena částka 500 Kč.
6) Nejčastější podporované obory jsou tříleté obory vzdělání s výučním listem s označením (H).
14.3

MAXIMÁLNÍ VÝŠE POPODROY ZA CELOU DOBU STUDIA V KRAJÍCH:

V každém kraji je za celkovou dobu studia – tedy od prvního do třetího, respektive čtvrtého ročníku –
možné získat maximální částku na jednoho žáka podpořeného stipendiem. V průměru žák, který navštěvuje
tříletý obor vzdělání s výučním listem a prospívá s vyznamenáním, může získat částku přesahující dvacet
tisíc korun. Více v následujícím grafu a v tabulce na straně 15.
Moravskoslezský kraj
Královehradecký kraj
Jihomoravský kraj
Vysočina
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Zlínský kraj
Karlovarský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Liberecký kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
,0 Kč

5000,0 Kč 10000,0 Kč 15000,0 Kč 20000,0 Kč 25000,0 Kč 30000,0 Kč 35000,0 Kč
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU
Kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Liberecký kraj

1. ročník
300 Kč
/měsíc
500 Kč /
měsíc
250 Kč /
měsíc

Motivační stipendium
2. ročník 3. ročník 4. ročník
400 Kč / 500 Kč /
měsíc
měsíc
600 Kč / 800 Kč /
měsíc
měsíc
300 Kč / 500 Kč /
měsíc
měsíc

Pardubický kraj

-

-

-

-

Olomoucký kraj

300 Kč
/měsíc

400 Kč /
měsíc

500 Kč /
měsíc

-

300 Kč
/měsíc

400 Kč /
měsíc

500 Kč /
měsíc

-

Vysočina

Jihomoravský kraj

Nejvyšší možná
částka na žáka

24.000 Kč
23.500 Kč
16.500 KČ
15.000 Kč
21.000 Kč

1500 Kč /
za šk. rok

2500 Kč /
za šk. rok

5000 Kč /
za šk. rok

-

21.000 Kč

NEPOSKYTUJE

Plzeňský kraj
Ústecký kraj

Prospěchové stipendium
2. ročník
3. ročník
4. ročník
2000 Kč / 3000 Kč /
pololetí
pololetí
1500 Kč / 2000 Kč /
za šk. rok za šk. rok
1000 Kč / 1000 Kč /
pololetí
pololetí
500 nebo 600 nebo
300 Kč /
400 Kč /
měsíc
měsíc
2500 Kč / 5000 Kč /
za šk. rok za šk. rok

NEPOSKYTUJE

Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

1. ročník
1000 Kč /
pololetí
1000 Kč /
za šk. rok
1000 Kč /
pololetí
400 nebo
300 Kč
/měsíc
1500 Kč /
za šk. rok

300 Kč
/měsíc
700 Kč
nebo
400 Kč /
měsíc
1500 Kč
/
pololetí

400 Kč /
měsíc
700 Kč
nebo
400 Kč /
měsíc
2000 Kč
/
pololetí

500 Kč /
měsíc
700 Kč
nebo
400 Kč /
měsíc
2500 Kč
/
pololetí

500 Kč /
měsíc

1500 Kč /
za šk. rok

2500 Kč /
za šk. rok

5000 Kč /
za šk. rok

5000 Kč /
za šk. rok

31.000 Kč
21.000 Kč

-

1000 Kč /
pololetí

1000 Kč /
pololetí

1000 Kč /
pololetí

-

27.000 Kč
18.000 Kč

-

-

-

-

-

12.000 Kč

2000 Kč
nebo
1000 Kč /
pololetí

3000 Kč
nebo
2000 Kč /
pololetí

-

24.000 Kč

1000 Kč /
pololetí

1000 Kč /
pololetí

1000 Kč /
pololetí

25.000 Kč
18.000 Kč

Královehradecký kraj

300 Kč
/měsíc

400 Kč /
měsíc

500 Kč /
měsíc

-

1000 Kč
nebo 500
Kč /
pololetí

Karlovarský kraj*

1500 Kč
/
pololetí

2000 Kč
/
pololetí

2500 Kč
/
pololetí

2500 Kč
/
pololetí

1000 Kč /
pololetí

*) Kraj bude spouštět stipendijní program na podzim roku 2013

Přehled
14.4

udělované podpory odbornému vzdělávání v krajích ČR

RESUMÉ:

Trendem podpory odborného vzdělávání v krajích je přímá podpora žáků ve vybraných oborech
středního odborného vzdělání formou motivačních stipendií. Tato motivační stipendia jsou většinou ještě
doplněna o prospěchová stipendia, která mají žáky ještě více motivovat zejména v oblasti dobrého
prospěchu z odborných předmětů a vyvarování se kázeňských deliktů.
Potřeba zavedení stipendijních systémů v jednotlivých krajích vzešla: za prvé, z nedostatku žáků
v některých oborech vzdělání (hlavně s výučním listem – tj. v řemeslných a dělnických profesích) a za druhé,
z požadavku trhu práce, na kterém v některých odvětvích chybí absolventi některých oborů již řadu let.
V deseti krajích jsou motivační stipendia už plně rozběhnuta. V Karlovarském kraji bude spuštěn
program podpory formou stipendií na podzim roku 2013.
V Moravskoslezském kraji se o zavedení stipendijního systému uvažuje. V této době se kraj orientuje na
dofinancování některých málopočetných oborů vzdělání.
V hlavním městě Praze se připravuje spuštění stipendijního systému, ovšem zcela odlišného od pojetí,
které mají jednotlivé kraje ČR. Stipendijní program zde bude zaměřen pouze na elitu v jednotlivých oborech
vzdělání se zcela jiným systémem vyplácení a nároku na stipendium. V každém do programu zařazeném
oboru vzdělání bude vypláceno pouze několik žáků, kteří budou muset splňovat přísná kritéria v rámci
programu nazvaný PATER – NOSTER. Systém podpory odborného vzdělávání v Praze je pro jeho
komplexnost, rozsáhlost a složitost představován v samostatném dokumentu.
Plzeňský kraj zatím nemá zavedený systém podpory odborného vzdělávání pomocí motivačních
stipendií. V kraji se nyní orientují na systém kariérního poradenství a na projekt postavený na motivaci žáků
ZŠ ke studiu na technických školách a v technických oborech vzdělání.
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udělované podpory odbornému vzdělávání v krajích ČR
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Příloha
PŘÍLOHA 1 - STŘEDOČESKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – STŘEDOČESKÝ KRAJ 1
Název oboru
Kód oboru
1. Autolakýrník
23-61-H/01
2. Karosář
23-55-H/02
3. Klempíř
23-55-H/01
4. Mechanik seřizovač
23-45-L/01
5. Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
6. Nástrojař
23-52-H/01
7. Obráběč kovů
23-56-H/01
8. Strojírenské práce
23-51-E/01
9. Strojní mechanik
23-51-H/01
10. Elektrikář
26-51-H/01
11. Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
12. Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
13. Elektrotechnické a strojně montážní práce
26-51-E/01
14. Pekař
29-53-H/01
15. Potravinářská výroba
29-51-E/01
16. Řezník
29-56-H/01
17. Instalatér
36-52-H/01
18. Klempířské práce ve stavebnictví
36-55-E/01
19. Kominík
36-56-H/01
20. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
21. Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
22. Pokrývač
36-69-H/01
23. Tesař
36-64-H/01
24. Tesařské práce
36-64-E/01
25. Zednické práce
36-67-E/01
26. Zedník
36-67-H/01
27. Lesní mechanizátor
41-56-H/01
28. Opravář zemědělských strojů
41-55-H/01
29. Opravářské práce
41-55-E/01
30. Zahradnické práce
41-52-E/01
31. Zahradník
41-52-H/01
32. Zemědělec - farmář
41-51-H/01
33. Zemědělské práce
41-51-E/01
34. Ošetřovatel
53-41-H/01

1

Stav ve školním roce 2011/2012
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Příloha
PŘÍLOHA 2 – JIHOČESKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – JIHOČESKÝ KRAJ 2
Název oboru
Kód oboru
23-56-H/01
1. Obráběč kovů
2. Strojní mechanik
23-51-H/01
3. Nástrojař
23-52-H/01
4. Autolakýrník
23-61-H/01
5. Pekař
29-53-H/01
6. Zedník
36-67-H/01
7. Tesař
36-64-H/01
8. Pokrývač
36-69-H/01
9. Klempíř
23-55-H/01
10. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
11. Elektromechanik pro zařízení a přístroje
23-62-H/01
12. Řezník - uzenář
29-56-H/01

PŘÍLOHA 3 – LIBERECKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – LIBERECKÝ KRAJ
Název oboru
Kód oboru
1. Slévač
21-55-H/01
2. Strojní mechanik
23-51-H/01
3. Nástrojař
23-52-H/01
4. Elektrikář-silnoproud
26-51-H/02
5. Elektrikář
26-51-H/01
6. Zedník
36-67-H/01
7. Tesař
36-64-H/01
8. Instalatér
36-52-H/01
9. Klempíř
23-55-H/01
10. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
11. Jemný mechanik
23-62-H/01
12. Řezník - uzenář
29-56-H/01
13. Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
28-58-H/01

2

Stav ve školním roce 2013/2014
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Příloha
PŘÍLOHA 4 – PARDUBICKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – PARDUBICKÝ KRAJ 3
Název oboru
Kód oboru
1. Obráběč kovů
23-56-H/01
2. Strojní mechanik
23-51-H/01
3. Vodař
36-65-H/01
4. Montér vodovodů a kanalizací
36-58-H/01
5. Zedník
36-67-H/01
6. Tesař
36-64-H/01
7. Kominík
36-56-H/01
8. Řezník – uzenář
29-56-H/01
9. Chemik
28-52-H/01
10. Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/01
11. Knihař
34-57-H/01
12. Strojírenské práce
23-51-E/01
13. Zednické práce
36-67-E/01
14. Tesařské práce
36-64-E/01
15. Zahradnické práce
41-52-E/01
16. Potravinářská výroba
29-51-E/01

3

Stav ve školním roce 2013/2014
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Příloha
PŘÍLOHA 5 – OLOMOUCKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – OLOMOUCKÝ KRAJ 4
Název oboru
Kód oboru
1. Strojní mechanik
23-51-H/01
2. Obráběč kovů
23-56-H/01
3. Klempíř
23-55-H/01
4. Klempířské práce ve stavebnictví
36-55-E/01
5. Zedník
36-67-H/01
6. Zednické práce
36-67-E/01
7. Tesař
36-64-H/01
8. Elektrikář
26-51-H/01
9. Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
10. Nástrojař
23-52-H/01
11. Truhlář
33-56-H/01
12. Truhlářská a čalounická výroba
33-56-E/01
13. Strojírenské práce
23-51-E/01
14. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
15. Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
16. Řezník – uzenář
29-56-H/01
17. Pekař
29-53-H/01
18. Výrobce kožedělného zboží
32-52-H/01
19. Potravinářské práce
29-51-E/02
20. Mechanik opravář motorových vozidel se školním vzdělávacím programem
23-68-H/01
Mechanik opravář kolejových vozidel
21. Jemný mechanik se školním vzdělávacím programem Jemný mechanik-Optik 23-62-H/01
22. Výrobce potravin se školním vzdělávacím programem
29-51-H/01
Výrobce potravin zaměření na výrobu cukrovinek
23. Kominík
36-56-H/01

4

Stav ve školním roce 2013/2014
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Příloha
PŘÍLOHA 6 – ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – OLOMOUCKÝ KRAJ 5
Název oboru
Kód oboru
1. Instalatér
36-52H/01
2. Obráběč kovů
23-56-H/01
3. Klempíř
36-55H/01
4. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
5. Zedník
36-67-H/01
6. Tesař
36-64-H/01
7. Podlahář
36-59-H/01
8. Řezník – uzenář
29-56-H/01
9. Autolakýrník
23-61-H/01
10. Nástrojař
23-52-H/01
11. Karosář
23-55-H/02
12. Strojní mechanik
23-51-H/01
13. Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
14. Výrobce obuvi
15. Zemědělec - farmář 6

28-58-H/01
32-54-H/01
41-51-H/01

PŘÍLOHA 7 – ÚSTECKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – ÚSTECKÝ KRAJ 7
Název oboru
Kód oboru
1. Instalatér
36-52-H/01
2. Strojní mechanik
23-51-H/01
3. Klempíř
36-55H/01
4. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
5. Zedník
36-67-H/01
6. Tesař
36-64-H/01
7. Pokrývač
36-69-H/01
8. Řezník – uzenář
29-56-H/01
9. Čalouník
33-59-H/01
10. Aplikovaná chemie
28-44-M/01

5

Stav ve školním roce 2012/2013

6

Zařazen do programu podpory od školního roku 2013/2014

7

Stav ve školním roce 2012/2013
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Příloha
PŘÍLOHA 8 – KRAJ VYSOČINA
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM SKUPINY A – KRAJ VYSOČINA 8
Název oboru
Kód oboru
1. Modelář
21-53-H/01
2. Slévač
21-55-H/01
3. Nástrojař
21-55-H/01
4. Obráběč kovů
23-52-H/01
5. Kovář
23-57-H/01
6. Jemný mechanik
23-62-H/01
7. Klempíř
23-55-H/01
8. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
9. Kameník
36-54-H/01
10. Tesař
36-64-H/01
11. Zedník
36-67-H/01
12. Pokrývač
36-69-H/01
13. Pekař
29-53-H/01
14. Řezník - uzenář
29-56-H/01

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM SKUPINY B – KRAJ VYSOČINA 9
Název oboru
Kód oboru
1. Strojní mechanik
23-51-H/01
2. Instalatér
36-52-H/01
3. Elektrikář
26-51-H/01
4. Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02

8

Stav ve školním roce 2012/2013

9

Stav ve školním roce 2012/2013
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Příloha
PŘÍLOHA 9 – JIHOMORAVSKÝ KRAJ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – JIHOMORAVSKÝ KRAJ 10
Název oboru
Kód oboru
1. Nástrojař
23-52-H/01
2. Klempíř (ŠVP zam. na stavební výrobu)
23-55-H/01
3. Elektrikář - silnoproud
26-51-H/02
4. Pekař
29-53-H/01
5. Řezník - uzenář
29-56-H/01
6. Čalouník
33-59-H/01
7. Mechanik plynových zařízení
36-52-H/02
8. Kominík
36-56-H/01
9. Malíř a lakýrník
39-41-H/01
10. Podlahář
36-59-H/01
11. Sklenář
36-62-H/01
12. Tesař
36-64-H/01
13. Zedník
36-67-H/01
14. Pokrývač
36-69-H/01

PŘÍLOHA 10 – KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – KRAJ KRÁLOVEHRADECKÝ 11
Název oboru
Kód oboru
1. Strojní mechanik
23-51-H/01
2. Nástrojař
23-52-H/01
3. Klempíř
23-55-H/01
4. Obráběč kovů
23-56-H/01
5. Elektrikář
26-51-H/01
6. Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
7. Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
8. Instalatér
36-52-H/01
9. Tesař
36-64-H/01
10. Zedník
36-67-H/01
11. Strojírenské práce
23-51-E/01
12. Malířské a natěračské práce
36-57-E/01
13. Stavební práce
36-67-E/01
14. Tesařské práce
36-64-E/01

10

Stav ve školním roce 2010/2011

11

Stav ve školním roce 2012/2013
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Příloha
PŘÍLOHA 11 – KRAJ KARLOVARSKÝ
PLÁNOVANÝ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ PODPOROVANÝCH STIPENDIEM – KRAJ KARLOVARSKÝ 12
Název oboru
Kód oboru
1. Pekař
29-53-H/01
2. Řezník - uzenář
29-56-H/01
3. Nástrojař
23-52-H/01
4. Strojní mechanik
23-51-H/01
5. Sklář – výrobce a zušlechťovatel
28-58-H/01
6. Výrobce a dekoratér keramiky
28-57-H/01
7. Truhlář
33-56-H/01
8. Dřevařská výroba
33-57-E/01
9. Malíř - lakýrník
39-41-H/01
10. Klempíř
23-55-H/01
11. Tesař
36-64-H/01
12. Zedník
36-67-H/01
13. Lesní mechanizátor
41-56-H/01
14. Strojírenství
23-41-M/01
15. Elektrotechnika
26-41-M/01
16. uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
82-51-L/06

12

Stav ve školním roce 2013/2014
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