
    

 POKYN  REKTORA  č. 6/2018 

   k poskytování sociálních a ubytovacích stipendií 

 

 

I. Úvod 

Poskytování sociálních stipendií a ubytovacích stipendií se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., 

v platném znění, Stipendijním řádem AKADEMIE STING, o. p. s.  a platnými Pravidly pro 

poskytování těchto stipendií, vydanými ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

„ministerstvo“). 

Výši dotace na ubytovací stipendia a výši dotace na sociální stipendia stanoví ministerstvo. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

II. Podmínky pro získání ubytovacího stipendia 

Při stanovení výše těchto dotací na ubytovací stipendia se přihlíží: 

a) ke stipendijnímu řádu soukromé vysoké školy, 

b) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaného 

ministerstvem, 

c) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy, 

d) k částce vyčleněné v rozpočtové kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, v části „Vysoké školy“, na dotace na ubytovací stipendia studentů 

soukromých vysokých škol, 

e) k počtu studentů, kteří podle údajů databáze „Sdružené informace matrik studentů“, 

zřízené podle § 87 písm. i) zákona o vysokých školách (dále jen „databáze SIMS“), 

k 31. 3. a 31. 10. kalendářního roku splňují dále uvedené podmínky pro započtení pro 

účely ubytovacího stipendia. Podmínkou pro toto započtení je, že student 

 1. je studentem akreditovaného studijního programu v prezenční formě studia, 

uskutečňovaného na území České republiky žadatelem (danou soukromou vysokou 

školou), 

 2. studuje v prvním akreditovaném studijním programu, popřípadě v akreditovaném 

studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z takového akreditovaného 

studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; nepřihlíží se však 

ke studiu v akreditovaném studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které 

i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, 

 3. nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím akreditovaném studijním 

programu ani v žádném ze souběžně studovaných akreditovaných studijních 

programů,  

 4. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia, 

 5. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia 

na území hlavního města Prahy. 



 

III. Podmínky pro získání sociálního stipendia 

Při stanovení výše dotace na sociální stipendia ministerstvo přihlíží: 

a) k  § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, kterým se stanoví minimální výše stipendia 

v případě tíživé sociální situace studenta, 

b) ke stipendijnímu řádu soukromé vysoké školy, 

c) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol, vypracovaného 

ministerstvem, 

d) k aktuálnímu znění Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy, 

e) k částce vyčleněné v rozpočtové kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, v části „Vysoké školy“, na dotace na sociální stipendia studentů 

soukromých vysokých škol, 

f) k počtu studentů, kteří mají na sociální stipendium nárok podle údajů databáze SIMS, 

k 31. 3. a k 31. 10.  kalendářního roku,  

g) k počtu studentů, kteří splňují podmínky uvedené v § 91 odst. 3 zákona o vysokých 

školách, ale nejsou vedeni jako studenti tyto podmínky splňující v databázi SIMS 

k 31. říjnu kalendářního roku, na který má být dotace poskytnuta, protože orgán státní 

sociální podpory vydal pro účely přiznání stipendia písemné potvrzení po 31. říjnu 

daného kalendářního roku. 

IV. Podávání žádostí 

Žádost o ubytovací stipendium a Žádost o poskytnutí sociálního stipendia podávají studenti 

prostřednictvím aplikace v informačním systému školy nejpozději: 

a) období září – prosinec do 31. 10. daného kalendářního roku,  

b) období leden – červen do 31. 3. daného kalendářního roku.  

 

Žádost o poskytnutí sociálního stipendia prokáže student doložením originálu písemného 

potvrzení vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že 

příjem životního minima rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní 

čtvrtletí roku uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a 

koeficientu 1,5. Originál potvrzení předloží student do výše uvedeného termínu kvestorce. 

O poskytnutí stipendia a jeho výši rozhodne ministerstvo a studentům budou tato stipendia 

vyplácena až po obdržení financí z ministerstva na účet školy.  

V. Přechodná a závěrečná ustanovení  

Tímto pokynem se ruší pokyn č. 2/2012 ze dne 9. ledna 2012 k datu nabytí účinnosti tohoto 

pokynu, tj. k 20. dubnu 2018.  

 

V Brně dne 20. dubna 2018 

 

        doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. 

          rektor 


