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Cl. 1
úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn upravuje v souladu sčl. 11 odst. 4 Stipendijního řádu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění, (dále jen „Stipendijní řád“) podrobnosti o formě, náležitostech a termínech
pro podávání žádostí o ubytovací stipendia (dále jen ,,žádosť‘), pro akademický rok 2018/2019.

Cl. 2
Forma žádostí
1) žádost v elektronické podobě prostřednictvím formuláře ve studijním informaěním systému
STAG - Portál IS STAG https://stag.slu.cz/portal/ (Studium - Moje studium - Moje údaje),
(dále jen „IS STAG“) podávají:
a) studenti, přijati ke studiu od akademického roku 2018/2019, kteří dosud nepodávali žádost
o ubytovací stipendium;
b) stávajíci studenti, kterým bylo z jakéhokoliv důvodu změněno osobní číslo;
c) stávající studenti, kteří si žádost dosud nikdy nepodávali;
d) studenti, kteří po úspěšně zakončeném studiu na univerzitě pokračují v magisterských
studijních programech navazujících na bakalářské nebo doktorských studijních
programech.
Student musí nejprve vyplnit bankovní spojení, pokud tak dosud neučinil.

2) Novou žádost v elektronické podobě nepodávají stávajíeí studenti, kterým se nezměnilo osobní
číslo studenta a kteří Již podali na příslušné studijní oddělení žádost (podali si elektronickou
žádost v předchozím období a nadále mají nárok na stipendium). Tito studenti musí ale splnit
náležitosti žádosti uvedené dále v čl. 3. odst. 1
3) Žádost v elektronické podobě v IS STAG a zároveň v písemné podobě dle vzoru uvedeného
v příloze podávají studenti, kteří splňují kritéria uvedená v odstaveích 1 nebo 2, ale žádají
o ubytovací stipendium (popř. aktualizují původní žádost) až po termínu stanoveném v čl. 4
odst. 1 v průběhu akademiekého roku - od 5. listopadu 2018 (po 12.00 hod.) do 31. červenee
2019.

Cl. 3
Náležitosti žádostí
1) Žádost v elektronické podobě musí obsahovat tyto náležitosti:
a) osobní údaje studenta (jméno, příjmení, datum narození);
b) údaje o trvalém bydlišti;
c) údaje o adrese určené k doručování nebo adresu datové schránky;
d) údaje o bankovním spojení v České republice.
2) Žádost v písemné podobě se podává na formuláři uvedeném v příloze tohoto metodického
pokynu.
3) V řízení o žádosti, která neobsahuje požadované náležitosti, se postupuje podle obecných
předpisů o správním řízení.

Cl. 4
Termíny pro podávání žádostí
1) Pro uplatnění nároku pro přiznání ubytovacího stipendia na eelý akademický rok (období od
1. září 2018 do 31. srpna 2019), musí být žádost podána v souladu s podmínkami stanovenými
rozhodovacím orgánem nejpozději do 5. listopadu 2018, 12.00 hod.
2) Pro uplatnění nároku pro přiznání ubytovacího stipendia v průběhu akademického roku lze
žádost podat nejpozději do 31. července 2019, nárok vzniká při plnění stanovených podmínek
od prvního dne měsíce následujícího po podání písemné žádosti.

Cl. 5
Společná ustanovení
1) Za správnost a úplnost v žádosti uvedenýeh informací odpovídá student.
2) Výplata stipendia, změna výše a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18 Stipendijního řádu.
3) Na doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje čl. 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění - rozhodnutí se doručují prostřednictvím elektronického
informačního systému.

Cl. 6
Závěrečná ustanovení
1) Metodický pokyn rektora č. 4/2017 pro podávání žádostí o ubytovací stipendia v akademickém
roce 2017/2018 ze dne 11. října 2017 pozbývá platnosti ke dni 31. srpna 2018.
2) Tento pokyn nabývá platnosti a účinnosti ke dni vydání.
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Příloha: Formulář žádosti o přiznání ubytovacího stipendia

SLEZSKA
UNIVERZITA
V OPAVĚ
žádost o přiznání ubytovacího stipendia v akademickém roce 2018/2019 dle ustanovení čl. 11
Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění
za období od.

-------do.

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Osobní číslo v IS STAG:

Trvalé bydliště
Ulice:

Číslo:

Město/obec:

PSČ:

Adresa určená k doručování a další kontaktní údaje
Ulice:

Číslo:

Město/obec:

PSC:

Telefon:

E-mail:

Číslo datové
schránky

Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami pro přiznání ubytovacího stipendia
stanovenými ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, a nezamlěel(a) jsem
žádné skutečnosti, které by měly vliv na jeho výplatu.
Jsem si vědom(a), že jsem povinen(a) neprodleně oznámit příslušnému studijnímu oddělení všechny
skutečnosti, které mají vliv na výplatu ubytovacího stipendia a že odpovídám za správnost a úplnost
údajů nutných pro bankovní spojení. Beru na vědomí, že v případě neprovedené platby z důvodu
nesprávných nebo neúplných údajů mohu do patnácti dnů ode dne termínu výplaty doplnit správné a
úplné údaje do studijního informačního systému IS STAG, jinak mi stipendium nebude vyplaceno.
Svým podpisem dále stvrzuji, že jsem žádost podal(a) rovněž elektronickou formou v IS STAG,
ověřil(a) jsem správnost a úplnost údajů o bankovním spojení v České republice a souhlasím s jejich
použitím pro příjem ubytovacího stipendia v případě jeho přiznání.
V

dne:

Podpis studenta(ky):

Součást univerzity:
Označení:
Číslo:
Název normy:
Schvaluje:
Derogace:
Platnost od:
Účinnost od:
Datum vydání:
Vydává:
Zpracoval:
Spolupracoval:
Počet stran:
Počet příloh:
Způsob zveřejnění:
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