STIPENDIJNÍ PROGRAM DPP
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI
1. Jak a kam mám podat přihlášku do Stipendijního programu?
 Přihláška se podává písemně na formuláři, který jste dostali ve škole nebo si o formulář můžete
napsat na email: stipendium@dpp.cz
 Vyplněnou a podepsanou přihlášku, společně s motivačním dopisem můžete podat:
 Osobně - kontaktní osobě uvedené na přihlášce a této webové stránce
 Naskenované emailem - na email: stipendium@dpp.cz
 Poštou - na adresu uvedenou na této webové stránce
 Na studijním oddělení školy (týká se pouze SPŠD Moravská / Motol)
2. Bude stipendium zdaněno? Kolik bych dostal na účet čistého z 4 500 Kč nebo 3 500 Kč měsíčně?
 ANO, půjde o zdanitelný příjem podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, tj. příjmy plynoucí v souvislosti
s budoucím výkonem práce. Žák není zaměstnancem, ale může podepsat „Prohlášení k dani“ a díky
slevě bude nulový daňový odvod, tj. dostanete měsíčně 4 500 Kč nebo 3 500 Kč čistého.
 Pokud „Prohlášení k dani“ u nás nepodepíšete, protože např. chodíte někam na brigádu, pak od nás
dostanete stipendium po zdanění ve výši 3 825 Kč nebo 2 975 Kč měsíčně.
3. Jaký musím mít prospěch, abych dosáhl na vyšší částku stipendia?
 Pro přiznání měsíčního příspěvku ve výši 4 500 Kč musíte mít za předchozí pololetí studijní průměr do
2,50 (včetně).
 Pokud budete mít studijní průměr vyšší než 2,50 a maximálně do 3,00 (včetně) bude měsíční
příspěvek ve výši 3 500 Kč.
4. Odvádí se ze stipendia zdravotní a sociální pojištění?

Ne. Sociální a zdravotní pojištění se neodvádí.
5. Kdy mi přijde první stipendium – už v září 2019 nebo to bude zpětně? Bude to na účet?
 První stipendium dostanete následující měsíc po podpisu dohody (uvedeno v Dohodě o poskytnutí
motivačního příspěvku), tj. pokud Dohodu podepíšete v září, stipendium Vám přijde v říjnu.
 Stipendium budete dostávat zpětně za jednotlivé měsíce, nejpozději do 15. dne následujícího
měsíce, převodem na bankovní účet, který uvedete.
6. Co se stane, když neudělám maturitu / závěrečné zkoušky nebo odejdu ze školy ještě v průběhu roku?
 Nebude dodržen závazek uvedený v dohodě, a budete muset vrátit vyplacené finanční prostředky.
Když to bude v průběhu roku, tak musíte vrátit tu částku, kterou jste do té doby obdržel.
 Dobrá zpráva - bude Vám dána šance na 2 opravné termíny, ale musíte je udělat nejpozději do 30.
června následujícího roku.
7. Co když neudělám maturitu/závěrečné zkoušky napoprvé, ale až napodruhé v září?
 Nejdříve nás musíte informovat, že jste dosud neukončili studium a budete se přihlašovat na opravný
termín.
 Tak dostanete šanci udělat závěrečné zkoušky i maturitu v opravném termínu, příp. i druhém
opravném termínu, ale oba opravné pokusy musíte stihnout nejpozději do 30. 6. následujícího roku.
Pokud to nestihnete do roka, budete muset vrátit vyplacené finanční prostředky.
8. Co se stane, když udělám maturitu / závěrečné zkoušky, ale rozmyslím si to a nebudu chtít nastoupit do
DPP?
 Nebude dodržen závazek uvedený v dohodě a musíte vrátit všechny vyplacené finanční prostředky.
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9. Co když budu chtít pokračovat ve studiu – např. půjdu na nástavbu nebo na vysokou školu?
 Pokud plánujete pokračovat ve studiu na vysoké škole, pak pro Vás Stipendijní program DPP není
vhodný, protože je určen výhradně pro středoškoláky, kteří budou pracovat v profesích
s kvalifikačním požadavkem na střední vzdělání (výuční list nebo maturita).
 Pokud zvažujete pokračovat v dalším výučním oboru nebo na nástavbě, napište nám dotaz a Váš
případ budeme řešit individuálně. Můžeme najít společně vhodné řešení – např. dálkové studium.
10. Podle čeho se hodnotí průměrný prospěch do 3,00 a docházka 75%.
 Podle vysvědčení za předchozí pololetí. Konkrétně - když podáváte přihlášku, tak podle vysvědčení
za 1. pololetí předposledního ročníku. Před podpisem dohody budeme chtít vidět Vaše vysvědčení za
2. pololetí předposledního ročníku a pro výplatu stipendia ve 2. pololetí posledního školního roku
budeme ověřovat kritéria podle vysvědčení za 1. pololetí v posledním ročníku.
11. Mám zájem o SP, ale 18 let mi bude až v průběhu roku? Můžu se přihlásit?
 ANO, můžete se přihlásit a absolvovat výběrové řízení. Ale dohoda s vámi bude uzavřena, až vám
bude 18 a teprve pak vám začneme vyplácet motivační příspěvek – tj. dostanete stipendium jen za
období, kdy vám v daném školním roce je 18. To budeme řešit individuálně.
12. Mám zájem o SP, ale už mám jiné stipendium. Můžu se přihlásit do Vašeho SP?
 Pokud máte stipendium od jiné firmy (např. ČD, SŽDC, apod.), nemůžete se přihlásit do našeho
Stipendijního programu, protože už máte závazek nastoupit do jiné firmy.
 Pokud máte stipendium od školy, resp. od MHMP, můžete se přihlásit do našeho SP a pobírat
stipendium se závazkem nastoupit do DPP.
13. Na jaké pracovní místo budu v DPP nastupovat po ukončení studia?
 Na pracovní místo odpovídající vašemu oboru vzdělání a získané kvalifikaci. Tento program je
zaměřen na generační obměnu v technických oborech v rámci manuálních profesí v provozu.
Například u absolventů s výučním listem z oboru automechanik bude doporučeno nastoupit na
pracovní místo automechanik, v případě absolventa některého oboru v oblasti „elektro“ na pracovní
místa provozní elektrikář, elektromechanik apod.
 Pokud má absolvent maturitu, pak pro obor autotronik je to opět pracovní místo automechanik,
protože profesi autotronik ani diagnostik nemáme, u elektro oborů jsou další vhodná pracovní místa
pod názvem zabezpečovací a sdělovací obvodář nebo elektromontér.
14. Mohu si vybrat pracoviště např. podle bydliště?
 Tam, kde bude aktuálně více volných pracovních míst a máme více pracovišť (např. garáže, vozovny,
depa, stanice metra), tak je možné se při nástupním procesu dohodnout s personálním oddělením a
vedoucím útvaru na volbě pracoviště.
15. Jaká bude nástupní mzda?
 Nástupní mzda bude stanovena vedoucím útvaru podle vykonávané práce, Katalogu manuálních
prací a Mzdového předpisu.
 Lze uvést pouze rozpětí, ve kterém se měsíční hrubá mzda absolventů průměrně pohybuje, což je
přibližně 20 – 24 tisíc Kč hrubého.
 Hrubá i čistá mzda se liší u každého zaměstnance, takže nelze přesně říct konkrétní částku.
 K uvedenému tarifu se navíc připočítává:
 každý měsíc 16 % kolektivní výkonnostní odměny z poskytnuté měsíční tarifní mzdy
 2x ročně dlouhodobá výkonnostní odměna ve výši 1% z vyplacené mzdy za půl roku
 U některých pracovních pozic, kde je také práce o svátcích, práce v noci, riziková pracoviště, apod.,
dostává zaměstnanec navíc příplatky.
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16. Budu mít po nástupu do DPP nárok na zaměstnanecké výhody (benefity)?
 ANO, jako každý jiný zaměstnanec, budete mít nárok na všechny benefity dle Kolektivní smlouvy.
 Podrobně se o benefitech dozvíte na vstupním školení pro nové zaměstnance.
17. Musím nějak dokládat, na co stipendium použiju (účtenky za knihy, telefon, kulturní nebo sportovní akce
apod.)?
 Ne, není třeba. Záleží jen na Vás, na co stipendium použijete. Můžete také stipendium zatím
neutrácet a počkat, kdybyste ho náhodou museli vracet …
18. Kolik žáků může být do SP zařazeno?
 Nemáme zatím ohraničen konkrétní počet žáků, ale máme přidělený finanční rozpočet, kterým je
počet žáků limitován.
19. Může se přihlásit do programu žák i jiné školy než SPŠD Moravská / Motol?
 ANO, může, ale musí studovat některý z podporovaných oborů, uplatnitelných v DPP v technických
oborech v rámci manuálních profesí v provozu a uvedených na letáku a webové stránce
DPP/Stipendijní program.
20. Může se přihlásit do SP žák z ekonomických nebo IT oborů např. Provoz a ekonomika dopravy?
 Z ekonomických oborů: NE, nemůže.
 Z oblasti IT je podporovaný jediný obor: Informační a zabezpečovací systémy.
21. Až budu pracovat v DPP, můžu si udělat „papíry“ na autobus? V budoucnu bych chtěl dělat řidiče.
 Ano, až Vám bude 21 let, domluvíte se s vedoucím a na personálním oddělení a budete se moci
přihlásit do kurzu na rozšíření řidičského průkazu na skupinu D a do kurzu pro řidiče autobusu. V tom
případě s vámi bude uzavřena kvalifikační dohoda.
22. Jsem mimopražský a četl jsem, že DPP má ubytovny. Mohl bych ji využít? A kde jsou?
 Ano, zaměstnanci DPP mají možnost ubytování na těchto ubytovnách – Praha 10 -Malešice, Praha 6 Řepy a Praha 4 - Záběhlice.
 Ubytovny jsou pro zaměstnance DPP s trvalým bydlištěm mimo Prahu. Až si budete po úspěšném
ukončení studia vyřizovat pracovní smlouvu, zeptejte se na ubytování v personálním oddělení, kde
vám poradí, jak si ubytování na ubytovně zajistit.
 Pro mimopražské zaměstnance vychází dotované ubytování v ubytovně za cca 2 000 Kč/měsíc
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