
► pro žáky maturitních a učebních oborů SŠ v Jihočeském kraji
 pro studenty VOŠ v Jihočeském kraji►

STIPENDIJNÍ PROGRAM



ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 
STIPENDIJNÍHO PROGRAMU

► Velmi dobré studijní výsledky

   či nedostatečně
 – chování s klasifikací výborně
 – min. 80% školní docházka

  – žádný předmět nesmí být bez klasifikace nebo s klasifikací dostatečně Žáci SŠ

 – žádná neomluvená hodina po celou dobu studia

► Písemně uzavřená stipendijní smlouva, za nezletilé uzavírá zákonný zástupce

 Studenti VOŠ – žádný předmět nesmí být bez klasifikace nebo s klasifikací dobře či nevyhověl

► Odpracování povinné placené praxe v Rohde & Schwarz 
► Odpracování brigády (DPP) v Rohde & Schwarz (min. 80 hod/ročně)

► Ukončení studia v řádném termínu

 v Jihočeském kraji
► Určeno pro žáky maturitních a učebních oborů SŠ v Jihočeském kraji a studenty VOŠ 

 Žáci SŠ Studenti VOŠ     

 4. ročník 4 000 Kč/měsíc
 3. ročník  3 000 Kč/měsíc   3. ročník   4 000 Kč/měsíc

► Aktuální výše stipendia se vypočítává 2krát ročně, vždy na nové pololetí.

 2. ročník 2 000 Kč/měsíc   2. ročník  3 000 Kč/měsíc 

► Za měsíce červenec a srpen se stipendium nepřiznává.
► Výpočet vychází ze studijního průměru za uplynulé pololetí, chování se nezapočítává.

 1,5–1,99 = 75 % ze základu    2,5 a horší = 0 % ze základu  
 1,0–1,49 = 100 % ze základu   2,0–2,49 = 50 % ze základu
► Výše vypláceného stipendia podle studijního průměru:

VÝŠE STIPENDIA



Podpora 
při navazujícím 
studiu na VŠ 

Placená 
odborná praxe

Možnost 
letní brigády

BENEFITY PRO VÁS

JAK SE PŘIHLÁSIT
►  Písemná žádost o stipendium (forma úředního dopisu/žádosti)

  Životopis►

  Motivační dopis►

  Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání►

  Studijní průměr za uplynulé pololetí (doložený studijním oddělením či dodat vysvědčení)►

Stipendium 
až 4 000 Kč/měsíc 

Výhodné stravování 
v závodní restauraci

Pracovní
obuv a oděv

Profesionální zázemí 
a technologie 

Účast 
na firemních akcích 

Odměna 10 000 Kč 
za doporučení 

nového stipendisty 

Zaměstnání 
po úspěšném 

ukončení studia 
Systém firemních 

benefitů (slev) 



KONTAKTUJTE NÁS
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.
Špidrova 49, 38501 Vimperk, CZ

marketing.vimperk@rohde-schwarz.com
www.vimperk.rohde-schwarz.com
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