VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 7D/2013
Poskytování stipendií v akademickém roce
2013/2014
1. Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium se přiznává studentovi bakalářského či
magisterského studijního programu v prezenční formě, který v uplynulém
akademickém roce získal 60 a více kreditů a v akademickém roce
2013/2014 nepřekročí standardní dobu studia danou studijním programem.
2. K určení výše prospěchového stipendia přiznávaného studentům
bakalářských a magisterských studijních programů slouží vážený studijní
průměr (dále jen VSP) v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU čl.
37 odst. 2.
3. Prospěchové stipendium bude v souladu se stipendijním řádem ZČU
vypláceno po dobu 10 měsíců (bez července a srpna od začátku
akademického roku 2013/2014).
4. Prospěchové stipendium se přiznává podle VSP
akademického roku v následujících kategoriích takto:
Kategorie

VSP

A
B
C
D

z předešlého

Výše stipendia

1,00
1,01-1,15
1,16-1,35
1,36-1,60

2.450,-1.600,-900,-450,--

5. Prospěchové stipendium je fakultou poskytováno bez ohledu na to, zda
student pobírá ještě jiné stipendium. Při splnění stanovených podmínek se
přiznává prospěchové stipendium studentovi bez žádosti.
6. Studentovi zaniká nárok na stipendium posledním dnem měsíce, ve kterém
studium přerušil nebo ve kterém bylo studium ukončeno.
7. Dle zákona student, který splní podmínky dané stipendijním řádem ZČU,
má právo na stipendium. O přiznání stipendia bude v souladu s § 68 odst.
3 písm. e) zákona č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) vyrozuměn
zveřejněním na WWW stránkách fakulty do 11. 10. 2013. Písemné
rozhodnutí o přidělení stipendia student může převzít na studijním oddělení
FAV v místnosti UV-210 v úředních hodinách. Do 25. 10. 2013 je student
povinen po přihlášení na https://portal.zcu.cz/ v sekci Moje studium/Moje
údaje zadat (resp. zkontrolovat) bankovní spojení pro bezhotovostní
výplatu stipendia. Náhradním doručením rozhodnutí se ve věcech

stipendia rozumí vyvěšení rozhodnutí na úřední desce fakulty, resp.
zveřejnění na WWW stránkách fakulty.

2. Mimořádné stipendium
1. Fakultní mimořádné stipendium je jednorázové a lze ho přiznat zejména za
vynikající studijní výsledky během celého studia, za vynikající výsledky ve
vědecké, výzkumné, kulturní a sportovní činnosti, v případech tíživé
sociální situace studenta (po jejím doložení), za dobrou reprezentaci fakulty
i za jinou prospěšnou činnost pro fakultu (v tomto případě lze mimořádné
stipendium přiznat i studentu jiné fakulty ZČU).
2. Konkrétní výši mimořádného stipendia může písemně navrhnout děkan,
vedoucí katedry nebo předseda akademického senátu FAV.

3. Ubytovací stipendium
1. Studentům Fakulty aplikovaných věd může být přiznáno ubytovací
stipendium. Podmínky přiznání a vyplácení stipendia stanovuje Stipendijní
řád ZČU. Útvarem zodpovědným za vedení agendy k ubytovacím
stipendiím je Informační a poradenské centrum ZČU.

4. Sociální stipendium
1. Studentům Fakulty aplikovaných věd může být přiznáno sociální
stipendium. Podmínky přiznání a vyplácení stipendia stanovuje Stipendijní
řád ZČU. Útvarem zodpovědným za vedení agendy k sociálním stipendiím
je Informační a poradenské centrum ZČU.

5. Výplata stipendia
1. Přiznaná stipendia se poukazují bezhotovostně na bankovní účet studenta.
S výjimkou stipendia ubytovacího a sociálního se vyplácejí nejpozději do
15. dne příslušného měsíce. Ubytovací a sociální stipendium se vyplácí
v termínech stanovených rozhodnutím rektora ZČU. Prospěchové
stipendium za měsíce září – listopad se vyplácí v listopadovém výplatním
termínu.
2. Student zodpovídá za správnost a úplnost údajů pro bankovní spojení na
https://portal.zcu.cz/ v sekci Moje studium/Moje údaje.
3. Pokud student. do 25. 10. 2013 nezadá bankovní spojení pro zasílání
stipendia převodem, právo na výplatu stipendia zaniká ve smyslu
čl. 2 odst. 5 Stipendijního řádu ZČU.
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