
Stipendijní řád 
Letohradského soukromého gymnázia o.p.s. 

č.j.:  44/2017/RE 

      

 

I. Úvodní ustanovení 

 
     Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. nabízí studentům stipendia poskytovaná formou 

slevy ze školného stanoveného Správní radou LSG. 

     Výše poskytnutého stipendia může být rovna maximálně výši předepsaného školného. 

     Z nabízených stipendií lze volit nejvýhodnější, stipendia nelze kombinovat. 

     O poskytnutí stipendia musí rodiče studenta (zákonní zástupci – dále jen rodiče) nebo 

zletilý student požádat písemně ředitele školy.  

     Termíny podání žádosti jsou dále specifikovány. Nedodržení termínu podání žádosti 

znemožňuje přiznání stipendia. 

     Stipendium se přiznává rozhodnutím ředitele školy (s výjimkou stipendia Správní rady)  

do 30 dnů od podání žádosti. 

 

     Systém stipendií zahrnuje:  

1. Prospěchové stipendium  

2. Sourozenecké stipendium 

3. Sociální stipendium 

4. Stipendium předmětových olympiád  

5. Stipendium zaměstnance školy  

6. Stipendium Správní rady  

 

 

II. Stipendia 

 
1. Prospěchové stipendium 

  
Okruh žadatelů:  studenti, kteří při studiu na LSG dosáhnou vynikajícího 

prospěchu 

Datum podání žádosti: do 15 dnů od zahájení školního roku a do 15 dnů od 

zahájení druhého pololetí  

Doba, na kterou se přiznává: na jedno školní pololetí 

Potřebné doklady: žádost o prospěchové stipendium 

Podmínky přiznání:  studijní průměr za poslední klasifikační období nesmí 

překročit 1,50 

Výše plnění: - pokud studijní průměr za poslední klasifikační období 

na LSG je roven 1,00, udělí se prospěchové stipendium 

ve výši 100% školného 
- pokud studijní průměr za poslední klasifikační období 

na LSG nepřekročí 1,20, udělí se prospěchové 

stipendium ve výši 50% školného  
- pokud studijní průměr za poslední klasifikační období 

na LSG nepřekročí 1,50, udělí se prospěchové 

stipendium ve výši 20% školného 

  

Poznámka: Studijní průměr se počítá ze všech známek včetně volitelných předmětů  

bez známky za chování. 



 

2. Sourozenecké stipendium 

  
Okruh žadatelů:              všichni studenti, jejichž starší sourozenci studují na LSG. 

Sourozenci musí žít ve společné domácnosti. 

Datum podání žádosti:   do 15 dnů od zahájení školního roku a do 15 dnů od 

zahájení druhého pololetí, případně do 15 dnů od nástupu 

na školu v průběhu školního roku 

Doba, na kterou se přiznává:   stipendium se přiznává na období, kdy na LSG studují 

souběžně dva a více sourozenců 

Potřebné doklady:                     žádost o sourozenecké stipendium 

Podmínky přiznání a výše plnění:    mladšímu sourozenci je uděleno stipendium ve výši 80% 

školného předepsaného pro nižší stupeň gymnázia 

 

 

3. Sociální stipendium  

  
Okruh žadatelů:   všichni studenti školy 

Datum podání žádosti:  kdykoli v průběhu studia 

Doba, na kterou se přiznává:  na jedno kalendářní čtvrtletí 

Potřebné doklady: žádost o sociální stipendium; doložení potvrzených 

příjmů rodiny (všech členů) za předchozí kalendářní 

čtvrtletí 

Podmínky přiznání stipendia: průměrný měsíční příjem rodiny za dokládané 

období není vyšší než 1,5 násobek životního minima 
Výše plnění: stipendium je poskytováno ve výši 80 % 

z předepsaného školného na příslušné období. Pokud na 

LSG studují mladší sourozenci ze společné domácnosti, 

obdrží každý z nich stipendium ve výši 90 % 

předepsaného školného. 

  

  

4. Stipendium předmětových olympiád 

 

Okruh žadatelů:    všichni studenti školy 

Datum podání žádosti:  do 15 dnů od ukončení předmětové olympiády 

Doba, na kterou se přiznává:   na následující jeden školní rok 

Potřebné doklady:                   žádost o stipendium předmětových olympiád a doklad o 

umístění 

Podmínky přiznání a výše plnění: - za umístění na  1. – 3. místě v krajském kole 

předmětové olympiády (z předmětů ČJ, AJ, FJ, NJ, ŠJ, 

M, F, Ch, Bi, Z, D) činí stipendium 50% výše školného.   

- Za umístění na 1.-3. místě v celostátním kole 

předmětové olympiády (z předmětů ČJ, AJ, FJ, NJ, ŠJ, 

M, F, Ch, Bi, Z, D)  činí stipendium 100% výše 

školného.      

- Za umístění na  1. –  3. místě v krajském kole soutěže 

AMAVET a SOČ činí stipendium 20% výše školného. 

- Za umístění na 1.- 3. místě v celostátním kole soutěže 

AMAVET a SOČ činí stipendium 50% výše školného.  

- Účast a případný úspěch v mezinárodní soutěži bude 

řešen formou stipendia Správní rady.     

  



  

5. Stipendium zaměstnance školy 

  
Okruh žadatelů:                  studenti, děti zaměstnanců školy (alespoň jeden z rodičů 

má s LSG uzavřen hlavní pracovní poměr) 

Datum podání žádosti: do 15 dnů ode dne nástupu zaměstnance do pracovního 

poměru, příp. do 15 dnů od nástupu dítěte na LSG 

Doba, na kterou se přiznává:   stipendium se přiznává na dobu trvání pracovního 

poměru zaměstnance na LSG a po dobu studia dítěte na 

LSG 

Potřebné doklady:                    žádost o stipendium zaměstnance školy a smlouva 

pracovním poměru  

Systém a výše plnění:               stipendium je poskytováno ve výši 100% školného; 

částka je započítávána formou tzv. nepeněžního plnění 

do mzdy zaměstnance 

 

    

6. Stipendium Správní rady 

 

Okruh žadatelů:                       všichni studenti školy 

Datum podání žádosti:  kdykoliv 

Doba, na kterou se přiznává:  stipendium se přiznává na dobu dle uvážení Správní rady 

Letohradského soukromého gymnázia 

Potřebné doklady: - žádost o stipendium Správní rady, případně další 

podklady na vyžádání SR 

- SR může udělit stipendium i bez podání žádosti dle 

vlastního uvážení 

Podmínky přiznání a výše plnění: SR uděluje stipendium výjimečně v případech hodných 

zvláštního zřetele, ve výši dle vlastního uvážení, po 

zvážení všech důvodů (rozhodnutí je provedeno zápisem 

SR) 

 

 
 

Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dne 1. února 2018. 

  
V Letohradě 12. června 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

  

MUDr. Petr Šrámek     Mgr. Vratislav Šembera 

       předseda Správní rady LSG                          ředitel školy  

         


