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Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto rozhodnutí ředitele stanovuje podmínky pro přiznání mimořádného stipendia (dále jen
„stipendium“) v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. e) Stipendijního řádu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění (dále jen „Stipendijní řád“).

Článek 2
Podmínky pro přiznání a výše stipendia
1) Každému studentovi bakalářského studijního programu Matematika uskutečňovaného na
Slezské univerzitě v Opavě, který ukončil středoškolské vzdělání v roce 2021, bude
v akademickém roce 2021/2022 přiznáno a vypláceno po dobu nejvýše 10 měsíců
maximálně jedno z následujících stipendií:
- 1000 Kč měsíčně studentům, kteří složili písemnou nebo ústní maturitní zkoušku
z matematiky v České republice nebo Slovenské republice ve školním roce 2020/2021
a jejich celkový průměr známek z matematiky na výročních vysvědčeních ze střední
školy a maturitním vysvědčení nepřevyšuje 1,2 (v případě šesti- nebo osmiletých
gymnázií se započítávají známky jen na posledních čtyřech ze všech výročních
vysvědčení; v případě složení písemné i ústní maturitní zkoušky z matematiky se
započítává lepší známka);
- 2000 Kč měsíčně studentům splňujícím aspoň jednu z podmínek:
- složili písemnou nebo ústní maturitní zkoušku z matematiky v České republice
nebo Slovenské republice ve školním roce 2020/2021 a jejich celkový průměr
známek z matematiky na výročních vysvědčeních ze střední školy a maturitním
vysvědčení je 1,0 (v případě šesti- nebo osmiletých gymnázií se započítávají
známky jen na posledních čtyřech ze všech výročních vysvědčení; v případě složení
písemné i ústní maturitní zkoušky z matematiky se započítává lepší známka);
- byli řešiteli krajského kola Matematické olympiády v kategorii A nebo B nebo C
v České republice nebo Slovenské republice;
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- 3000 Kč měsíčně studentům, kteří byli úspěšnými řešiteli krajského kola Matematické
olympiády v kategorii A nebo B nebo C v České republice nebo Slovenské republice;
- 4000 Kč měsíčně studentům, kteří byli účastníky ústředního kola Matematické
olympiády v kategorii A v České republice nebo Slovenské republice;
- 5000 Kč měsíčně studentům, kteří byli úspěšnými řešiteli ústředního kola
Matematické olympiády v kategorii A v České republice nebo Slovenské republice;
- 6000 Kč měsíčně studentům, kteří byli vítězi ústředního kola Matematické olympiády
v kategorii A v České republice nebo Slovenské republice.
2) Potřebná výroční vysvědčení, resp. doklad o účasti, případně doklad o výsledku
Matematické olympiády předloží student do 30 dnů ode dne zápisu do studia na referát
pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě.

Článek 3
Odnětí stipendia
1) Pokud student, kterému bylo přiznáno stipendium, nezíská aspoň 20 kreditů do konce
zkušebního období po zimním semestru akademického roku 2021/2022, nárok na
stipendium zaniká a vyplácení stipendia bude okamžitě ukončeno.
2) Změnu výše a odnětí stipendia dále upravuje čl. 18 Stipendijního řádu.

Článek 4
Výplata stipendia
1) Stipendium se vyplácí po nabytí právní moci rozhodnutí o jeho přiznání a poté měsíčně,
vždy následující měsíc ve stanovených výplatních termínech, bezhotovostně na bankovní
účet studenta uvedený ve studijním informačním systému.
2) V případě ukončení studia má student nárok na poměrnou část měsíční částky stipendia
ke dni ukončení studia (se zaokrouhlením na celé stokoruny dolů).

Článek 5
Společná ustanovení
Na doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje čl. 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění – rozhodnutí se doručují prostřednictvím informačního systému.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění.

Prof. RNDr.
Miroslav
Engliš, DrSc.
V Opavě dne 2. 12. 2020
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