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Stipendijní systém (2022/2023): 
 
V každé třídě budou vyhodnoceni 3 nejlepší studenti podle stanovených kritérií a pro 
studenty dle umístění jsou stanoveny 3 pásma výše stipendia: 
 

1. místo ve třídě  4 000,- Kč 
2. místo ve třídě  3 000,- Kč 
3. místo ve třídě             2 000,- Kč 

 
Pořadí studentů (čerpání stipendia) se bude stanovovat vždy po ukončení prvního 
ročníku, druhého ročníku a třetího ročníku a čerpání stipendia bude pak vždy 
následující školní rok. Čtvrtého ročníku se hodnocení pro stipendium týkat nebude. 
 
Kritéria pro stanovení výše stipendia 
 
ŠVP Gymnázium-živé jazyky 
 

1. místo:  
• vyznamenání (na konci 1.– 3. ročníku) 
• ANJ – výborný (na konci 1.– 3. ročníku) 
• MAT – výborný (na konci 1.– 2. ročníku) 
• BIO – výborný (na konci 1.- 2. ročníku) 
• PAT – výborný (na konci 3. ročníku) 
• FCE – výborný (nejpozději na konci 3. ročníku, alespoň 

úroveň B2) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita,  atd.)  

 
2. místo: 

• vyznamenání (na konci 1.– 3. ročníku) 
• ANJ – výborný (na konci 1.– 3. ročníku) 
• GEO – výborný (na konci 1. ročníku) 
• KAJ – výborný (na konci 2. ročníku) 
• BIO – výborný (na konci 1.– 3. ročníku) 
• PAT – výborný (na konci 3. ročníku) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita,  atd.)  



 
 

3. místo: 
• vyznamenání (na konci ročníku) 
• ANJ – výborný (na konci ročníku) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita,  atd.)  

 
Kritéria pro stanovení výše stipendia 
 
ŠVP Gymnaziální lyceum 

1. místo:  
• vyznamenání (na konci 1.– 3. ročníku) 
• ANJ – výborný (na konci 1.– 3. ročníku) 
• MAT – výborný (na konci 1.– 2. ročníku) 
• BIO – výborný (na konci 1.– 2. ročníku) 
• 2CJ – výborný (na konci 3. ročníku) 
• FCE – výborný (nejpozději na konci 3. ročníku, alespoň 

úroveň B2) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita,  atd.)  

 
2. místo: 

• vyznamenání (na konci 1.– 3. ročníku) 
• ANJ – výborný (na konci 1.– 3. ročníku) 
• ZEM – výborný (na konci 1. ročníku) 
• KAJ – výborný (na konci 2.– 3. ročníku) 
• BIO – výborný (na konci 1. ročníku) 
• 2CJ – výborný (na konci 2.–3. ročníku) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita,  atd.)  

 



 
 

3. místo: 
• vyznamenání (na konci ročníku) 
• ANJ – výborný (na konci ročníku) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita,  atd.)  

 
 
Kritéria pro stanovení výše stipendia 
 
Public Relations, média a marketingová komunikace 

1. místo: 
• vyznamenání (na konci ročníku) 
• ANJ – výborný (na konci ročníku) 
• IKT – výborný (na konci ročníku) 
• RET – výborný (na konci 1. ročníku) 
• KSS – výborný (na konci 1. ročníku) 
• MAK – výborný (na konci 2. ročníku) 
• PSY – výborný (na konci 2. ročníku) 
• PUR – výborný (na konci 3. ročníku) 
• MED – výborný (na konci 3. ročníku)  
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita, atd.)  

2. místo: 
• vyznamenání (na konci ročníku) 
• RET – výborný (na konci 1. ročníku) 
• IKT – výborný (na konci 1.– 2. ročníku) 
• MAK – výborný (na konci 2. ročníku) 
• PUR – výborný (na konci 3. ročníku) 
• MED – výborný (na konci 3. ročníku) 
• PRD – výborný (na konci 3. ročníku) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 



nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita, atd.)  

 
3. místo: 

• vysvědčení s nejhorší známkou chvalitebný (na konci 
ročníku) 

• ANJ – výborný (na konci ročníku) 
• V případě, že by bylo více studentů, kteří splní tato kritéria, 

tak bude rozhodovat nejlepší studijní průměr. Vždy může 
být na první pozici pouze jeden student. Pokud by stejné 
výsledky mělo více studentů, tak o výběru bude rozhodovat 
stanovená komise a určujícím podkladem pro stanovení 
nejlepšího budou doplňková kritéria (účast v soutěžích, 
aktivita, atd.) 

 
 
 
 
Ing. Josef Krčil 
ředitel školy 


