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STIPENDIJNÍ PROGRAM DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. PRAHY, A.S 
 

 Kdo se může do Stipendijního programu přihlásit 

o pouze žáci posledních ročníků denního studia následujících vybraných oborů: 
 

Tříleté obory s výučním listem Čtyřleté obory s maturitní zkouškou 

Autolakýrník Autotronik 

Automechanik Informační a zabezpečovací systémy 

Karosář  

Elektromechanik pro dopravní prostředky  

Elektrikář  

Provozní zámečník  

    

 Přihlašování do Stipendijního programu  

o prostřednictvím přihlášky do Stipendijního programu 

 Získání přihlášky do Stipendijního programu 

o U kontaktní osoby v SPŠD: 

Mgr. Vlasta Vondráková, e-mail: vondrakova@sps-dopravni.cz 
Ing. Věra Nejedlá, e-mail: nejedla@sps-dopravni.cz 

o U kontaktní osoby v DPP, oddělení 500420 Rozvojové programy: 

Pavlína Pecháčková, tel. 296 195 005, mob.: 727 966 702, email: pechackovap@dpp.cz 

 Postup přihlašování žáků do Stipendijního programu  

Žák: 

o vyplní přihlášku a připraví si: 
. motivační dopis (stručné shrnutí zájmu o DPP, případně konkrétní pracoviště, kde 

by po dokončení studia rád pracoval) 
. vysvědčení z 2. ročníku (žáci 3letých učebních oborů) nebo z 3. ročníku (žáci 

4letých maturitních oborů 
o odevzdá uvedené dokumenty co nejdříve osobně do DP kontaktní osobě 

. termín návštěvy nutno předem sjednat telefonicky  

 Předávání dokumentů pro zařazení do Stipendijního programu 

o Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s., Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
(stanice metra Vysočanská) 

o při příchodu do DPP se žáci ohlásí na recepci, kde oznámí, s kým mají sjednanou 
schůzku (recepční kontaktní osobu zavolá) 

o Kontaktní osoba v DPP: Pavlína Pecháčková, tel. 296 195 005, mob.: 727 966 702, 
e-mail:   pechackovap@dpp.cz 
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 Výběrové řízení pro zařazení do Stipendijního programu  

o v rámci výběrového řízení budou posuzovány přihlášky (splnění kritérií pro zařazení – 
docházka, prospěch) 

o žáci se účastní pohovoru se zástupci DPP (úsek personální a zástupci provozních 
útvarů, kde by se žáci po úspěšném ukončení studia mohli uplatnit)  

o o konečném stanovisku výběrového řízení, zda žák bude zařazen do programu, 
rozhodne personální ředitel DPP 

 Kritéria pro zařazení žáků do Stipendijního programu 

o studium posledního ročníku podporovaného oboru 
o studijní průměr do 3,00 (včetně) 
o docházka minimálně 75 % v rámci teoretického i praktického vyučování 
o zletilost – žák dosáhne18 let v době podpisu dohody 
o absolvování minimálně 5 měsíců odborného výcviku na pracovišti DP 

o výborné hodnocení a doporučení od instruktora/mistra odborného výcviku   

o předpoklad uplatnění v DP v podporovaném oboru  

 Výhody zařazení do Stipendijního programu 

o pokud je žák do programu zařazen a souhlasí s uzavřením Dohody o motivačním 
příspěvku, získává: 
. stipendium ve výši 3 500 Kč nebo 4 500 Kč měsíčně (dle studijního průměru) 
. mimořádný motivační příspěvek ve výši 5 000 Kč při úspěšném vykonání 

závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky v řádném termínu 
. motivační příspěvek na zakoupení předplatní časové jízdenky (Lítačky) ve výši 

ceny ročního kuponu pro studenty  
. po úspěšném ukončení studia perspektivu pracovního uplatnění v DPP 

Upozornění:  

Uzavřením Dohody o motivačním příspěvku (stipendiu) žák souhlasí se závazkem setrvání 

v pracovním poměru v DPP 1–2 roky (dle délky poskytování motivačního příspěvku). Pokud 

by do DP nenastoupil, motivační příspěvek vrací v plné výši. V případě dřívějšího ukončení 

pracovního poměru než bylo sjednané v dohodě, vrací poměrnou část.  

 Pracovní podmínky pro absolventy zařazené do Stipendijního programu 

o pracovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce  
o absolvent má nárok na všechny výhody, jako ostatní zaměstnanci DPP 

(zaměstnanecké jízdné, stravenky, volnočasové poukázky Flexi Pass, dovolená 
5 týdnů, a další) 

 Profese v DP, ve kterých se absolventi dle oboru vzdělání mohou uplatnit 

Obor vzdělání Profese v DPP (uplatnění absolventa) 

Autolakýrník  lakýrník, automechanik 

Automechanik, Autotronik automechanik, elektromechanik 

Informační a zabezpečovací 
systémy 

Elektrikář  

Elektromechanik pro dopravní 
prostředky 

 

elektromechanik, elektromontér, provozní elektrikář, 
zabezpečovací a sdělovací obvodář (zabezpečovací 
technika a zařízení v metru) 

Karosář, Provozní zámečník karosář – klempíř, automechanik, zámečník kolejových 
vozidel, provozní zámečník 

 


