
Učňovská stipendia Olomouckého kraje 

 
Záměrem tohoto dotačního titulu je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, 
dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce a 
do budoucna zajistit pro tyto obory dostatek kvalifikované pracovní síly.  

Učňovské stipendium je poskytováno od školního roku 2010/2011.  V tomto školním 
roce bylo podpořeno 555 žáků z krajských škol a 31 žáků ze škol jiných 
zřizovatelů (v 1. ročnících středních škol na území Olomouckého kraje studovalo 
cca 5 200 žáků, jedná se tedy o podporu téměř 10 % žáků celého populačního 
ročníku).  Alokace pro tento školní rok činila 1,8 mil. Kč.  

Ve školním roce 2011/2012 bylo stipendium určeno žákům prvních i druhých ročníků 
a do programu se zapojilo 1 173 žáků z krajských škol a 53 žáků ze škol jiných 
zřizovatelů. Z rozpočtu kraje byla na tento školní rok vyčleněna částka 4,1 mil. Kč.  

Ve školním roce 2012/2013 bylo podpořeno v rámci dotačního programu 1752 žáků 
z krajských škol a 63 žáků ze škol jiných zřizovatelů. Z rozpočtu Olomouckého 
kraje byla na tento rok vyčleněna částka 7,1 mil. Kč.  

 

Finanční podpora žákům vybraných oborů vzdělání: 

 

1. ročník:    

300,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500,- Kč 
 

2. ročník:    

400,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500,- Kč 
 

3. ročník:    

500,- Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 5 000,- Kč 
 

V roce 2012 provedl OŠMT vyhodnocení dopadu poskytování učňovských stipendií 
v Olomouckém kraji na základě dotazníků zaslaných ředitelům základních a 
středních škol v Olomouckém kraji. Podle výsledků průzkumu lze konstatovat, že dle 
ředitelů středních škol má poskytování učňovských stipendií výrazný dopad na 
podporu učňovského školství a že ředitelé základních škol jsou obeznámeni 
s projektem učňovských stipendií a uvítali by pravidelné informace k dané 
problematice s ohledem na podporu zájmu o učební obory u žáků základních škol. 

Kontaktní osoba na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Olomouckého kraje (Mgr. Lucie Kropáčková, 585 508 559, l.kropackova@kr-
olomoucky.cz). 
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Seznam podporovaných oborů v rámci učňovských 
stipendií Olomouckého kraje od školního roku 2013/2014 

 

 23-51-H/01 Strojní mechanik   

 23-56-H/01 Obráběč kovů  

 23-55-H/01 Klempíř  

 36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví     

 36-67-H/01 Zedník  

 36-67-E/01 Zednické práce   

 36-64-H/01 Tesař  

 26-51-H/01 Elektrikář 

 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud  

 23-52-H/01 Nástrojař   

 33-56-H/01 Truhlář  

 33-56-E/01   Truhlářská a čalounická výroba  

 23-51-E/01 Strojírenské práce  

 39-41-H/01 Malíř a lakýrník  

 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce  

 29-56-H/01 Řezník – uzenář  

 29-53-H/01 Pekař   

 32-52-H/01   Výrobce kožedělného zboží  

 29-51-E/02   Potravinářské práce  

 23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel se školním    

                     vzdělávacím programem Mechanik opravář kolejových   

                     vozidel 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 23-62-H/01  Jemný mechanik se školním vzdělávacím programem Jemný    

                    mechanik-Optik  

 29-51-H/01  Výrobce potravin se školním vzdělávacím programem   

                    Výrobce potravin zaměření na výrobu cukrovinek 

 36-56-H/01  Kominík 

 

Pozn. pro obory pod čarou - ve školním roce 2013/2014 budou podporováni pouze 

žáci 1. ročníků. U ostatních oborů se podpora bude týkat žáků 1., 2. i 3. ročníků. 

 


