
                      

  

Stipendijní program LČR podpory žáků lesnických učebních oborů 

podmínky pro školní rok 2019/2020 

 

Stipendijní program je součástí koncepce podpory lesnického školství Lesů ČR, s.p. Byl zaveden a prakticky 

realizován od února 2018. 

Účel:  

Zajištění dostatku kvalifikovaných lesních dělníků pro mechanizované práce v těžební a pěstební činnosti pro 

Lesy ČR popř. další subjekty v lesnickém odvětví. 

 

Zaměření:  

Žáci škol poskytujících vzdělání v lesnických učebních oborech: 

• 3-letých: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů 

• 2-letých: Lesnické práce, Lesnické a pěstitelské práce 
 

Princip podpory žáků 

Zaměření na úhradu nákladů spojených se studiem: 

I. Žákům ihned po nástupu do 1. ročníku příslušného oboru poskytnout příspěvek na pořízení OOPP 

až do výše 3 000,- Kč, a to prostřednictvím školy, kdy škola OOPP nakoupí a žákům předá. 

 

II. Žákům 2. a 3. ročníků na základě prospěchu z odborných předmětů umožnit měsíční prospěchové 

stipendium:  

a. příspěvek na ubytování či stravu ve výši 2 000,- Kč - zasíláno měsíčně na účet školy, 
 

b. příspěvek 1 000,- Kč na další výdaje spojené se studiem (stipendijní příspěvek na učebnice, 

dopravu apod.) - zasíláno na účet žáka či zákonného zástupce. 

 

Podmínky pro zařazení do Stipendijního programu LČR jsou: 

• Prospěch žáka z vybraných odborných předmětů do průměru 3,00 včetně; bez klasifikačního 

stupně 4 z těch odborných předmětů, které vstupují do výpočtu průměru. 

• Nemít neomluvenou absenci v rozsahu, který je důvodem ke snížení známky z chování.  

• Nemít další kázeňská opatření, snižující známku z chování. 

• Žák nebo zákonný zástupce má s podnikem Lesy ČR uzavřenu smlouvu upravující poskytování stipendia či 

příspěvku na OOPP. 

 

Další závazky žáka: 

• V průběhu letních prázdnin mezi II. a III. ročníkem vykonat provozní odbornou praxi formou brigády 

(DPP) u podniku Lesy ČR, s.p. nebo jiného lesnického subjektu v rozsahu nejméně 10 pracovních dnů. V 

rámci této praxe u LČR bude žákovi vyplacena mzda dle vykonávané práce a mzdového předpisu podniku. 
 

• Po ukončení studia a dosažení odpovídající kvalifikace se aktivně zapojit do vykonávání mechanizovaných 

prací pěstební nebo těžební činnosti u subjektů vykonávajících práce v odvětví LH, a to po dobu min. 24 

měsíců. V případě, že žák nastoupí k dalšímu navazujícímu studiu, se tento závazek odkládá po ukončení 

příslušného studia. 

 

 


