Stipendia pro studenty poskytovaná vysokými školami – obecné informace
Vysoké školy mohou studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů přiznat několik typů stipendií:
stipendium za vynikající studijní výsledky = prospěchové stipendium
stipendium pro studenty v tíživé sociální situaci = sociální stipendium
stipendium na podporu ubytování = ubytovací stipendium
účelové stipendium (mimořádné stipendium)
doktorské stipendium
Stipendium může být jednorázové nebo může mít podobu částky vyplácené měsíčně po
stanovenou dobu akademického roku. Podmínky poskytování stipendií jsou obsaženy ve
stipendijních řádech jednotlivých vysokých škol, které se řídí zákonem o vysokých
školách (zákon č. 111/1998 Sb., § 62, § 91). Stipendijní řád se obvykle vztahuje též na
studenty cizince, kteří studují v českém jazyce za stejných podmínek jako studenti
občané České republiky.
Žádosti o přiznání stipendia se podávají ve stanovených termínech děkanovi nebo
rektorovi prostřednictvím studijního oddělení. Aktuální stipendijní řád, termíny podání
žádostí o stipendium, formuláře žádostí, opatření rektora a fakultní pravidla upravující
podmínky udělování stipendií jsou dostupné na www stránkách jednotlivých vysokých
škol.
prospěchové stipendium bývá přiznáváno studentům studujícím v prezenční (denní)
formě studia, kteří nepřesáhli standardní dobu studia a splnili předepsaná kritéria pro
přiznání stipendia (splnění studijních povinností určených studijním plánem, dosažení
stanoveného počtu kreditních bodů atd.) Kritériem pro stanovení výše prospěchového
stipendia je studijní průměr studenta.
sociální stipendium přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve
zvýšené výměře. K žádosti o sociální stipendium je třeba přiložit aktuální písemné
oznámení o přídavku na dítě ve zvýšené výměře vydané úřadem státní sociální podpory.
Sociální stipendium je vypláceno za každý celý kalendářní měsíc, po který student
splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia (s výjimkou července a srpna).
ubytovací stipendium je určeno studentům studijních programů v prezenční formě
studia, kteří studují v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj
navazujícím a kteří nepřekročili standardní dobu studia. V případě souběžně studovaných
studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve
kterém byl do studia zapsán dříve. Týká se většinou studentů, kteří nemají místo
trvalého pobytu na území okresu, v němž je místo jejich studia. Splnění podmínek
nároku na ubytovací stipendium je ověřováno podle údajů v matrice studentů. Studenti
podávají písemnou žádost o ubytovací stipendium na děkanát příslušné fakulty zpravidla
při zápisu do studia/ročníku. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna obvykle zpětně
za čtvrtletí. Studentům bakalářských a magisterských studijních programů je vypláceno
po celý akademický rok mimo měsíce červenec a srpen.
účelové stipendium může být přiznáno za vynikající vědecké, výzkumné nebo
umělecké výsledky, za výjimečné studijní výsledky (absolvování studijního programu s
hodnocením prospěl s vyznamenáním nebo s pochvalou, za zkrácení doby studia oproti
doporučenému časovému plánu), dále na podporu studia studentů v zahraničí, na
podporu studia cizinců v České republice, jako sociální příspěvek a další případy jako
např. na podporu odborných praxí a exkurzí studentů, za odborné vědecké publikace v
prestižních zahraničních časopisech, za sportovní reprezentaci atd.

doktorské stipendium je přiznáno studentům doktorských studijních programů
prezenční formy studia. Je vypláceno po standardní dobu studia. Stipendium přiznává
děkan, nebo rektor na návrh školitele, vedoucího katedry, ústavu nebo oborové rady jako
jednorázové nebo jako měsíční částku vyplácenou po stanovenou dobu akademického
roku.
Rozhodování o přiznání stipendia
Vyjádření k žádosti o přiznání stipendia s odůvodněním vydává formou písemného
rozhodnutí děkan nebo rektor do třiceti dnů od podání žádosti. Rozhodnutí se studentovi
doručuje do vlastních rukou prostřednictvím studijního oddělení. Je možné podat žádost o
přezkoumání rozhodnutí.
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