
                                                                                      
 

 

 

NABÍDKA STIPENDIJNÍHO PROGRAMU  
Společnosti TVD – Technická výroba, a.s.  

PGI MORAVA s.r.o.  
 

Chcete už při škole získat jistotu stabilního zaměstnání?  
 

Čtěte dál   
 

 

Společnost TVD-Technická výroba, a.s. nabízí zajímavý stipendijní program pro žáky, kteří se 
vzdělávají na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín v podporovaných oborech,  tj. „Obráběč 
kovů – 23-56-H/01“  a maturitního oboru „Mechanik seřizovač – 23-45-L/01.  
 

Podstatou programu je: 
- propojení teorie s praxí 
- finanční  podpora žáků po dohodnutou dobu studia 
- umožnění výkonu odborné praxe ve výrobním provozu 
- zajímavá odměna za produktivní činnost po dobu praxe 
- garance prázdninových brigád 
- garance  pracovního místa po ukončení studia.  

 

Nabízíme zajímavý příspěvek na studium, který zahrnuje:     

a) příspěvek na stravování (tj. dotované obědy v rámci  závodního stravování) 
b) oborové stipendium (tj. pravidelné měsíční kapesné, které je vypláceno v průběhu 

školního roku: září – červen): 
- pro 1. ročník  – Kč 800,-- /měsíčně 
- pro 2. ročník – Kč 1.000,-- / měsíčně 
- pro 3. ročník – Kč 1.200,-- / měsíčně 
- pro 4. ročník – Kč 1.500,-- / měsíčně 

c) prospěchové stipendium je stanoveno na základě celkového průměru známek na 
vysvědčení v příslušném klasifikačním období a vyplácí se jednorázově: 

 

 1.ročník Kč 2.ročník Kč 3.ročník Kč  4.ročník  Kč: 

Ø do 1,3 včetně 10.000,-  10.000,- 10.000,- 10.000,-  

Ø do 1,5 včetně 8.000,- 8.000,- 8.000,- 8.000,- 

Ø do 1,7 včetně 6.000,- 6.000,- 6.000,- 6.000,- 

Ø do 2,0 včetně 4.000,- 4.000,- 4.000,- 4.000,- 

Ø do 2,5 včetně 3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,- 

 



Prospěchové stipendium je vypláceno pololetně, po vyhodnocení uplynulého klasifikačního 
období, nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. 
Podmínkou pro získání prospěchového stipendia je dosažení daného průměru známek a 
hodnocení z odborného výcviku nejhůře stupněm „dobrý.“ 

 
Podmínky pro získání příspěvku na studium: 

a) žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělávání v denní formě 
b) žák nebyl v posledním klasifikačním období hodnocen sníženou známkou z chování 

 
 

Doba pobírání stipendia odpovídá době závazku, žáka vůči firmě po ukončení 
studia. 

 
 

Kdo má zájem o zapojení do stipendijního  programu, obraťte se   na 
vedoucího učitele odborného výcviku pana Davida Fojtíka, který 

zabezpečí kontakt se zaměstnavatelem  
 

 


