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Cl. 1
r

Úvodní ustanovení
Tímto rozhodnutím se vyhlašuje Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů
o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2022/2023
a stanovují se podmínky pro přiznání mimořádného stipendia podle čl. 7 odst. 1) písm. c) Stipendijního
řádu Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Stipendijní řád“), v platném znění.

Cl. 2
Vymezení okruhu studentů a podmínek pro přiznání stipendia
1) Mimořádné stipendium bude přiznáno studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří
ve školním roce 2021/2022 ukončili studium jedním z dále uvedených způsobů:
a) ukončili středoškolské vzdčlání;
b) absolvovali vyšší odborné vzdělání v konzervatoři úspěšným ukončením šestiletého nebo
osmiletého vzdělávacího programu;
c) získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském
vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské
škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo
povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.
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2) Podmínkou pro přiznání mimořádného stipendia je doručení dokladů (postačí prosté kopie)
prokazujících nárok na stipendium nejpozději do 31. října 2022 jedním z dále uvedených
způsobů;
a) osobně na oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu, na adresu Olbrichova
625/25, Opava;
b) písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, oddělení pro studijní a sociální záležitosti
rektorátu. Na Rybníčku 626/1. 746 01 Opava;
c) elektronicky prostřednictvím aplikace ,.Uřadovna“ v informačním systému Slezské
univerzity v Opavě (dále jen ,.IS SU“), agenda Rektorát > Oddělení pro studijní a sociální
záležitosti > Žádost o stipendium - stipendijní programy rektora (talentové, dárcovství,
sportovní...).
K dokladům doručeným osobně nebo písemně student přiloží informaci o identifikačních údajích
studia (učo, studijní program, případně obor nebo specializace). K dokladům prokazujícím
zahraniční středoškolské vzdělání student přiloží infonnaci o zahraničním středoškolském systému
včetně převodní tabulky hodnocení, pokud se neshoduje s českým systémem hodnocení (1-5).
3) U dotčených studentů musí být v akademickém roce 2022/2023 evidován v IS SU minimální
zisk 10 kreditů za absolvování registrovaných studijních povinností ke dni 20. ledna 2023
a minimálně 30 kreditů za absolvování registrovaných studijních povinností ke dni 30. června
2023.
4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije u studentů studijního oboru Tvůrčí fotografie a zisk
minimálního počtu 30 kreditů za absolvování registrovaných studijních povinností se posuzuje
ke dni 30. června 2023.

Cl. 3
Výše stipendia
1) Stipendium bude přiznáno ve výši odpovídající nejvyšší možné částce podle podmínek
uvedených v odstavci 2 - stipendia v jednotlivých kategoriích se nesčítají.

2) Výše stipendia je stanovena následovně;
a) 2.000,- Kč měsíčně pro studenty, jejichž celkový aritmetický průměr všech známek na
maturitním vysvědčení nebo na vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři nebo na dokladu
prokazujícím absolvování zahraničního středoškolského studia dosahuje maximálně
hodnoty 1,25;
b) 2.000,- Kč měsíčně pro studenty, kteří ve školním roce 2021/2022 získali ocenění
v soutěžích pro středoškolské studenty pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě nebo
jejími součástmi (soutěže o nejlepší odbornou esej, soutěže a aktivity studentských týmů
apod.);
c) 3.000,- Kč měsíčně pro studenty, kteří byli v průběhu svého studia na střední škole
úspěšnými řešiteli krajského kola některé z předmětových soutěží, vyhlašovaných dle § 3
odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále
jen soutěž ,,MŠMT ČR“);
d) 5.000,- Kč měsíčně pro studenty, kteří byli v průběhu svého studia na střední škole
úspěšnými řešiteli v ústředním kole soutěže MŠMT ČR;
e) 6.000,- Kč měsíčně pro studenty, kteří se v průběhu svého studia na střední škole umístili
v ústředním kole soutěže MŠMT ČR na 1.-3. místě.

3) V případech hodných zvláštního zřetele může rektor přiznat stipendium ve výši odpovídající
podmínkám soutěže vyšší kategorie, pokud jsou doloženy srovnatelné výsledky jiným
způsobem.

Č1.4
Výplata stipendia
1) Každému studentovi, který vyhovuje podmínkám pro přiznání stipendia, bude mimořádné
stipendium vypláceno v nejvyšší možné výši za dobu maximálně 10 měsíců v akademickém
roce (období září 2022 až červen 2023). Stipendium bude vyplaceno za období září-prosinec
2022 v termínu do konce měsíce ledna 2023 a za období leden-červen 2023 v termínu do konce
měsíce července 2023; studentům oboru Tvůrčí fotografie v jedné splátce za období září 2022
až červen 2023 v termínu do konce měsíce července 2023.
2) V případě, že student ukončí studium v průběhu měsíce, nárok na stipendium zaniká
k poslednímu dni v měsíci předcházejícím ukončení studia.
3) Stipendium se vyplácí v souladu se Stipendijním řádem po právní moci rozhodnutí o jejich
přiznání, bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený v IS - pokud student nebude mít
v IS doplněny platné údaje k bankovnímu spojení, stipendium mu nebude vyplaceno.

Cl. 5
Společná ustanovení
1) Snížení a odnětí stipendia upravuje čl. 18 Stipendijního řádu.
2)

Rozhodnutí se doručují prostřednictvím IS SU.

3) V případně pochybností o pravosti prosté kopie dokladů prokazujících nárok na stipendium
může odpovědný pracovník oddělení pro studijní a sociální žádosti rektorátu vyžadovat
předložení originálních dokladů.

Č1.6
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti ke dni vydání.
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