Stipendijní program LČR s. p. pro žáky oboru Lesní mechanizátor
Vážení žáci, Vážení zákonní zástupci,
stipendijní program spuštěný v únoru 2018 je součástí koncepce podpory lesnického školství a směřuje
k podpoře motivace žáků při studiu a následně k zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků pro pěstební
a těžební práce pro Lesy ČR popř. další firmy v lesnickém odvětví.

I.

II.

•
•
•
•

A) Formy podpory:
Žákům bude po nástupu do 1. ročníku oboru poskytnut příspěvek na pořízení osobních ochranných
prostředků ve výši 1 500 Kč, a to prostřednictvím školy, kdy škola OOP nakoupí a žákům předá.
Žákům 2. a 3. ročníků bude na základě prospěchu z odborných předmětů umožněno uzavřít stipendijní
smlouvu, na jejímž základě získají měsíční prospěchové stipendium:
a. příspěvek na ubytování či stravu ve výši 1 000 Kč, zasílaný měsíčně na účet školy,
b. příspěvek 500 Kč na další výdaje spojené se studiem (stipendijní příspěvek) - zasílaný na účet žáka
B) Podmínky pro vyplacení stipendia:
Prospěch žáka z odborných předmětů (OV, NOL, TEH) do průměru 2,5
Nemít neomluvenou absenci, která je důvodem ke snížení známky z chování.
Nemít další kázeňská opatření, snižující známku z chování.
Žák nebo zákonný zástupce má s LČR s. p. uzavřenu stipendijní smlouvu (u nezletilého bude nejdříve
sepsána dohoda se zákonnými zástupci s povinností uzavřít po dosažení zletilosti dohodu přímo s žákem)

C) Další závazky žáka:
• V průběhu letních prázdnin mezi 2. a 3. ročníkem vykonat provozní odbornou praxi formou brigády
(DPP) u LČR s. p. v rozsahu nejméně 10 pracovních dnů. V rámci této praxe bude žákovi vyplacena mzda.
• Po ukončení studia a dosažení odpovídající kvalifikace se aktivně zapojit do výkonu pěstebních
a těžebních prací u firem (nikoliv je u LČR), působících v odvětví LH, a to po dobu minimálně 24 měsíců.

Více informací podá Ing. Jiří Franc – zástupce ředitele ČLA Trutnov

