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 „Podpora řemesel v odborném školství“  

účinné od 1. 9. 2011 

 

 Základní nastavení systému 

 V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytována přímá finanční 
podpora žákům denní formy studia vybraných oborů poskytujících střední vzdělání 
s výučním listem.  

 Vybrané obory zařazené do systému jsou uvedeny v příloze. Systém je otevřený, na 
základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje lze výběr oborů vzdělání zařazených do 
Podpory řemesel inovovat.  

 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.  

 Finanční podpora je žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy při splnění 
dále uvedených podmínek.  

 

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání: 

1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500,- Kč (na konci školního 

roku) 

2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 500,- Kč (na konci školního 

roku) 

3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5 000,- Kč (na konci školního 

roku) 

 

 

Podmínky pro vyplacení finančního příspěvku žákům: 

 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. 

 Jednorázový příspěvek za vyznamenání je vyplacen na konci školního roku. 

 Příspěvek není vyplácen za měsíce červenec a srpen. Rovněž není vyplácen po dobu 

přerušení studia. 

 Příspěvek za daný kalendářní měsíc je vyplacen tehdy, je-li žák žákem dané školy a 
oboru v celém kalendářním měsíci. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při 
dodržení všech podmínek nárok na příspěvek počínaje prvním dnem následujícího 
měsíce. 
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Seznam oborů zařazených do „Podpory řemesel v odborném školství“ 

 

Stavebnictví, geodézie a kartografie: 

- 3652H/01 Instalatér 

- 3655H/01 Klempíř 

- 3659H/01 Podlahář 

- 3941H/01 Malíř a Lakýrník 

- 3664H/01 Tesař 

- 3667H/01 Zedník 

 

Strojírenství a strojírenská výroba: 

- 2351H/01 Strojní mechanik 

- 2352H/01 Nástrojař 

- 2355H/02 Karosář 

- 2356H/01 Obráběč kovů 

 

Technická chemie a chemie silikátů: 

- 2858H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 

- 2852H/01 Chemik  

 

 

Potravinářství a potravinářská chemie: 

- 2956H/01 Řezník – uzenář 

- 2953H/01 Pekař  

 

 

Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů: 

- 3254H/01 Výrobce obuvi 

 

 

Zemědělství a lesnictví:  

- 4151H/01 Zemědělec - farmář 

 


