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Grantový program Jihočeského kraje Stipendijní 

motivační program pro žáky středních škol ve 

vybraných učebních oborech. 

Stipendium po celé tři roky studia v odstupňované výši  

pro ţáky v učebním oboru Zedník, Tesař a Klempíř: 

v 1. ročníku  500,- Kč měsíčně,  

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 

000,- Kč,  

ve 2. ročníku 600,- Kč měsíčně,  

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 

500,- Kč,  

ve 3. ročníku 800,- Kč měsíčně,  

za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 

000,- Kč,  

za vyznamenání při závěrečných zkouškách 

jednorázově 3 500,- Kč.  

Žák podporovaného oboru tak může získat za 3 

roky studia až 19 000,- Kč, při vyznamenání až 8 

000,- Kč, celkem až 27 000,- Kč 
 

Vznik nároku ţáka na stipendijní příspěvek:  
 

Ţák nemá v příslušném období školního roku, za které 

je vypláceno stipendium (kalendářní měsíc) 

neomluvenou absenci a omluvenou absenci má max. 

do výše 30 % docházky. V případě nesplnění alespoň 

jedné z těchto podmínek za daný měsíc není příští 

měsíc stipendium vyplaceno.  

Podmínkou pro vyplacení stipendia je klasifikace ţáka 

z chování stupněm velmi dobrý. Zároveň nesmí mít na 

pololetním vysvědčení ţádný předmět včetně 

odborného výcviku hodnocen známkou nedostatečný.  

(podrobné podmínky na 

http://www.kraj-

jihocesky.cz)  
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Stipendijní program pro vybrané ţáky oboru 
Zedník 

Chceš se pořádně naučit 
řemeslo a přitom si i 
vydělat? Chceš mít jistotu 
pracovního místa po 
ukončení školy? Pojď se 
učit pro KOČÍ a.s.! Firma 
s dlouholetou stavební 
zkušeností ti nabízí 500 – 1500,- Kč měsíčně, k tomu 
praxi na našich stavbách, sólo placené letní brigády, 
zázemí kolektivu, který tě bere, a aţ se vyučíš, práci 
mezi lidmi a v prostředí, které uţ znáš. 

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY UČŇŮ 

OBORU ZEDNÍK FORMOU STIPENDIÍ PO 

DOBU STUDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE ( více na 

www.koci.eu ) 

 

Kontakt: KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek, 

Ing. Jan Jelínek, tel.: 382 208 202 

V případě zájmu Vám nabízíme prohlídku našich 

staveb a osobní jednání. 
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