RETROSTIPENDIA NADACE ALBATROS
Podmínky pro zařazení do programu Retrostipendií
1) Žadatel musí studovat na SŠ, OU nebo SOU (škola může být i soukromá).
Zařazeny mohou být i děti z 9. tříd ZŠ, ale těch se první výplata týká až po 1. pololetí
1. Ročníku SŠ, OU nebo SOU. Žadatel může být žákem Praktické školy a nastoupit
na učební obor E, v tomto případě mu bude stipendium vypláceno pouze rok. Pokud
přestoupí na učební obor H, může v programu Retrostipendií pokračovat.
2) Aspoň jeden z rodičů žadatele nesmí mít vyšší dokončené vzdělání než ZŠ.
3) Žadatel se musí zavázat, že se bude nejméně jednou za měsíc setkávat s
pracovníkem partnerské organizace a konzultovat s ním svůj prospěch a docházku.
4) Žadatelé z 9. tříd nesmí mít v pololetí žádné neomluvené hodiny a omluvená
absence může být maximálně ve výši 25 %.
3) Žadatelé z 9. tříd na pololetním vysvědčení nesmí mít žádnou pětku (hodnocení
"nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.
Podmínky pro čerpání finančních prostředků
1) Na pololetním vysvědčení a na každém dalším nesmí mít stipendista žádné
neomluvené hodiny a omluvenou absenci maximálně 20 %.
2) Na pololetním vysvědčení na každém dalším musí mít stipendista ze čtyř
zvolených
klíčových předmětů stupeň 3 (hodnocení “dobře”) nebo lepší.
3) Na pololetním vysvědčení na každém dalším nesmí mít žadatel žádnou pětku
(hodnocení "nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z
chování
4) V průběhu studia musí žadatel vstřícně spolupracovat s pracovníkem partnerské
organizace a umožnit mu komunikaci se školou (za účelem monitorování plnění
podmínek).
Pokud budou všechny tyto podmínky splněny a po předložení pololetního
vysvědčení, obdrží stipendista 1000,- Kč. Následně, pokud bude plnit podmínky
stipendijního programu, bude každý měsíc (mimo prázdnin) dostávat 1000,- Kč
měsíčně.
Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít stipendista ze čtyř zvolených
předmětů známku 1 ( hodnocení “výborně”) nebo 2 (hodnocení “chvalitebně”) a splní
ostatní podmínky stipendia, získá studijní bonus 2000,- Kč.
Žákům 9. tříd zařazeným do programu stipendií, bude po splnění všech
podmínek vypláceno stipendium od ukončení 1. pololetí na střední škole (únor 2018).
Cílem není samotná finanční podpora rodiny, ale zvýšení
pravděpodobnosti, že takto podpořené dítě bude pokračovat v dalším
vzdělávání.
Dárce: Nadace Albatros
Realizátor: Člověk v tísni
Realizátor na Šluknovsku: Kostka Krásná Lípa, www.komunitnicentrum.com

Harmonogram dílčích aktivit
- žadatel sepíše s kontaktními pracovníky Kostky “Žádost o retrostipendium pro žáky
středních škol“ a „Anamnézu stipendisty“., vybere 4 klíčové předměty. Předměty je
třeba vybrat podle zaměření oboru (nemusí to být např. čeština, matematika…)
- žádost je odeslána ke schválení
- Zákonný zástupce stipendisty, popřípadě zletilý stipendista podepíše s Kostkou
Krásná Lípa “Smlouvu o poskytnutí stipendia”. Smlouva se uzavírá každý rok znovu
(„Dodatek ke smlouvě o poskytnutí stipendia“). Podporu můžeme poskytnout během
celého studia.
- stipendista doloží pololetní vysvědčení
- stipendista absolvuje 1x měsíčně setkání s pracovnicemi Kostky a předloží čtvrtletní
hodnocení
- když stipendista předloží pololetní vysvědčení a splní všechny podmínky
stipendia, bude jeho rodičům vyplaceno 1000,- Kč (únor 2017). Po předložení
účtenek (viz. níže) bude jeho rodičům vyplácen 1000,- Kč každý měsíc (mimo
prázdnin). Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít ze čtyř vybraných předmětů
známku 1 (hodnocení “výborně”) nebo 2 (hodnocení “chvalitebně”) získá jednorázový
bonus 2000,- Kč.
- Stipendista musí nejpozději k poslednímu dni v měsíci předložit pracovníkovi
Kostky Krásná Lípa účtenky v hodnotě 1000,- Kč.
- Stipendium může být použito na úhradu nákladů spojených se studiem – školní
pomůcky (oblečení, nástroje do školy), doprava do školy (měsíční kupon na veřejnou
dopravu), platba školného, příspěvky SRPŠ, úhrada školních obědů, škola v přírodě,
školní výlety, družina, zájmové kroužky. Dále náklady související se živobytím rodiny
- platba nájmu a zálohy za energie. Stipendium nesmí být použito na splácení dluhů.
- Pokud jsou podmínky splněny, Kostka vyplatí měsíční stipendium.
Kontrola nastavených podmínek:
Stipendista každý měsíc musí scházet s pracovníkem partnerské organizace,
vyplní “Dotazník pro stipendistu” a proberou předchozí měsíc ve škole. Stipendista
musí předložit čtvrtletní hodnocení. K poslednímu dne v měsíci musí předložit účty v
hodnotě minimálně 1000,- Kč (viz. výše). Pokud nepředloží účty nedostane
stipendium za daný měsíc. Finální kontrola prospěchu a docházky je vždy na
vysvědčení. Pokud nejsou splněny podmínky Retrostipendia (viz. výše) je stipendium
pozastaveno. Pokud stipendista neplní podmínky prospěchu a docházky během
pololetí je na základě individuálním posouzení pracovníka partnerské organizace,
kdy přistoupí k přerušení stipendia. Všechny změny obratem konzultuje s
koordinátorkou projektu ČVT.
Kontakty:
Markéta Beránková, mobil 775 441 238
berankova@komunitnicentrum.com
Eva Rozsypalová
rozsypalova@komunitnicentrum.com
Hana Volfová, mobil 777 291 400
volfova@komunitnicentrum.com

