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Cl. 1
Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn upravuje v souladu s čl. 10 odst. 2 Stipendijního řádu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění, (dále jen „Stipendijní řád“) podrobnosti o způsobu ověření podmínek pro
přidělení sociálního stipendia, termíny sběru žádostí a uvedení dalších údajů nutných pro přiznání
a výplatu sociálního stipendia dle ustanovení § 91 odst. 3 (dále jen „sociální stipendium“) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách") pro akademický rok 2021/2022.

Cl. 2
Stipendijní období
1) Sociální stipendium se přiznává po splnění stanovených podmínek na deset měsíců
v akademickém roce, tj. od 1. září 2021 do 30. června 2022.
2) Stipendijní období uvedené v žádosti studenta nesmí být zahájeno dříve, než je datum zápisu do
aktuálního studia a nesmí končit později, než je standardní doba studia příslušného studijního
programu.

Cl. 3
Povinnosti studenta
1) Student je povinen uplatnit v aplikaci Stipendia Informačního systému Slezské univerzity (dále
jen „IS SU“) svůj nárok na sociální stipendium zadáním období, na které o sociální stipendium
žádá, a to v termínu sběru žádostí dle čl. 4 odst. 1.
2) V termínu sběru žádostí dle čl. 4 je student dále povinen doručit na Oddělení pro studijní
asociální záležitosti rektorátu (adresa Olbrichova 625/25, 746 01 Opava, korespondenční
adresa Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava), písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem
státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely
přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení je třeba předložit v originále nebo jako úředně ověřenou
kopii. V případě zaslání elektronického potvrzení nebo autorizované konverze písemného
dokumentu se zasílá na adresu e-podatelny (e-podatelna@slu.cz), případně do datové schránky
(identifikátor datové schránky: qw6j9hq).
3) Při podání žádosti v pozdějším termínu (od 9. listopadu 2021 do 31. května 2022) student
nezadává období způsobem dle odstavce 1, ale je povinen v aplikaci Úřadovna IS SU podat
elektronickou žádost prostřednictvím příslušné agendy rektorátu, oddělení pro studijní a sociální
záležitosti.
4) Student je povinen v IS SU prostřednictvím aplikace Stipendia, odkazu „Nastavení čísla účtu
pro výplatu stipendií“, uvést relevantní bankovní účet v českých korunách, na který mu bude
stipendium vyplaceno.

Cl. 4
Termíny sběru žádostí
1) Termín pro sběr žádostí o sociální stipendium na stipendijní období vymezené v čl. 2 odst. 1 (tj.
období od 1. září 2021 do 30. června 2022) je stanoven nejpozději do pondělí 8. listopadu
2021.
2) Pozdější uplatnění nároku dle ěl. 3 odst. 3 na sociální stipendium je možné učinit nejpozději
v úterý 31. května 2022, student podává žádost prostřednictvím aplikace v rámci úřadovny IS
SU a nárok vzniká za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky pro přiznání
tohoto stipendia (podaná žádost a doručeni platného potvrzení dle čl. 3 odst. 2).

Cl. 5
Výše stipendia
1) Měsíční výše sociálního stipendia je dána ustanovením § 91 odst. 3 větou druhou zákona o
vysokých školách, tj. odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s
tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
2) Sociální stipendium bude odejmuto, přestane-li student splňovat podmínky jeho přiznání nebo
některé z nich. Student je povinen oznámit pověřenému prorektorovi prostřednictvím Oddělení
pro studijní a sociální záležitosti rektorátu, že přestal splňovat kteroukoli z podmínek pro
přiznání sociálního stipendia, není-li tato skutečnost zjistitelná z matriky studentů.
3) V případě, že dojde v průběhu stipendijního období ke změně základní sazby minimální mzdy
za měsíc, je tato skutečnost automaticky zohledněna ve výši stipendia.

Cl. 6
Společná ustanovení
1) Výplata, snížení a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18 Stipendijního řádu.
2) Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl
příjem zjišťován (u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2020 ~ platnost do 30. června 2022,
u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2021 - platnost do 30. června 2023).
3) Nárok na stipendium může student uplatnit za stipendijní období pouze jednou.
4) Na doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje čl. 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění - rozhodnutí a další písemnosti související se stipendiem se doručují
prostřednictvím IS SU.
5) V řízení o žádosti, která neobsahuje požadované náležitosti, se postupuje podle obecnýeh
předpisů o správním řízení.
6) Agendu spojenou se sociálním stipendiem vede Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
rektorátu.
7) Pověřeným prorektorem pro přiznáváni soeiálního stipendia je prorektorka pro studijní
a sociální záležitosti.
8) Zdrojem financování je výlučně příspěvek nebo dotace ze státního rozpočtu.

Cl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Metodický pokyn rektora č. 4/2020 pro podávání žádostí o sociální stipendia v akademickém
roce 2020/2021 ze dne 21. října 2020 pozbývá účinnosti ke dni 31. srpna 2021.
2) Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti ke dni vydání.
3) Tento pokyn pozbývá účinnosti ke dni 31.08.2022.
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