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Pokyn rektora č. 3/2015
k zabezpečení jednotného postupu
při použití prostředků stipendijního fondu na stipendia
na Slezské univerzitě v Opavě
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento pokyn zabezpečuje v návaznosti na čl. 1 odst. 7 Stipendijního řádu Slezské univerzity
v Opavě (dále jen „univerzita"), v platném znění, jednotný postup při použití prostředků
stipendijního fondu na stipendia.

ČÁST DRUHÁ
PODKLADY PRO PŘIZNÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO STIPENDIA
V PŘÍPADECH HODNÝCH ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE
Čl. 1

Stipendijní program
(1) Stipendijní program je podkladem pro přiznání stipendia v případech zvláštního zřetele
hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) a podle § 91 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity zvláštního
podnětu rektora, děkana nebo ředitele. Stipendijní program vyhlašuje rektor, děkan nebo
ředitel formou rozhodnutí.
(2) Smyslem stipendijního programu rektora je podpora studentských aktivit, které
překračují rámec jedné fakulty, smyslem stipendijního programu děkana a ředitele je
podpora studentských aktivit, které překračují rámec jedné katedry, ústavu, institutu nebo
přesahují působnost více pracovišť příslušné součásti univerzity.
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(3)

Stipendijní program musí obsahovat tyto náležitosti:
a) účel stipendijního programu;
b) dobu trvání stipendijního programu;
c) vymezení okruhu studentů, jimž má být stipendium podle stipendijního programu
přiznáno, případně určení podmínek, při jejichž splnění lze stipendium podle
stipendijního programu přiznat;
d) výši stipendií přiznávaných podle stipendijního programu, případně uvedení způsobu
jejich určení.

(4)
Stipendijní program může vyhlásit rektor, děkan nebo ředitel rovněž formou
Studentské soutěže.

ČI. 2
Stipendijní projekt

(1)
Stipendijní projekt je podkladem pro přiznání stipendií v případech zvláštního zřetele
hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) a podle § 91 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 3 Stipendijního řádu univerzity na základě
žádosti studenta (dále jen „žadatel"). Stipendijní projekt podává žadatel elektronicky na
stanoveném formuláři (příloha č. 5) na e-mailovou adresu vedoucího příslušného pracoviště,
předsedy nebo místopředsedy příslušného akademického senátu (dále jen „navrhovatel").
(2)

Stipendijní projekt musí obsahovat tyto náležitosti:
a) identifikační údaje žadatele/žadatelů v rozsahu uvedeném na stanoveném formuláři
dle odstavce 1;
b) vlastní charakteristiku projektu minimálně v rozsahu stručného popisu aktivity,
termínu a místa realizace;
c) vymezení výstupů projektu včetně zaměření na akademický život a cílové skupiny;
d) finanční rozvahu a návrh výše stipendia.

(3)
Nejpozději do čtrnácti dnů ode dne realizace je žadatel povinen zpracovat
v elektronické podobě zprávu v rozsahu jedna až dvě normostrany včetně fotografií nebo
jiných relevantních materiálů dle svého uvážení. Zprávu je povinen zaslat na e-mailovou
adresu příslušného navrhovatele. Navrhovatel připojí ke zprávě své vyjádření a postoupí
příslušnému rozhodovacímu orgánu.
(4)
V případě, že žadatel stipendijní projekt nezrealizuje, nedodá ve stanoveném termínu
zprávu dle odstavce 3 nebo nesplní další podmínky uvedené v rozhodnutí o přiznání
stipendia, je povinen neprodleně poskytnuté stipendium vrátit.
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ČÁST TŘETÍ
PRAVIDLA PRO POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STIPENDIJNÍHO FONDU
ČI. 3
Použití prostředků stipendijního fondu přidělených součástem univerzity
rozhodnutím rektora pro příslušný akademický rok

(1)
Návrh na použití prostředků stipendijního fondu univerzity pro stipendium podává
navrhovatel na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto pokynu.
(2)
Formulář
navrhovatele.

musí být ve všech bodech náležitě vyplněn a stvrzen podpisem

(3)
Písemný návrh s povinnou přílohou (tištěný výstup z IS STAG v rozsahu formuláře
ES0010, záložka osobní údaje studenta) se doručuje na pověřené pracoviště té součásti
univerzity, na které je student zapsán v akreditovaném studijním programu (dále jen
„pověřené pracoviště").
(4)
Referent pověřeného pracoviště provede dle matriky kontrolu osobních údajů
studenta a zajistí ověření stavu disponibilních prostředků na analytickém účtu příslušné
součásti v systému Magion.
(5)
Návrh je posouzen odpovědným ekonomickým pracovníkem součásti, který se
k němu vyjádří na základě uvedených skutečností.
(6)
Referent pověřeného pracoviště zabezpečí neprodleně další agendu spojenou
s výplatou stipendia:
a) ve studijním informačním
platebnímu předpisu

systému IS STAG

přiřadí studenta

k příslušnému

b) připraví písemné rozhodnutí o přiznání stipendia a zajistí jeho verifikaci příslušným
rozhodovacím orgánem
c) připraví pro příslušné ekonomické oddělení písemný pokyn k výplatě stipendia
d) připraví likvidační list a zajistí podpisy odpovědných osob.
e) prostřednictvím programu spisová služba předá k vyřízení na ekonomické oddělení
stejnopis rozhodnutí o přiznání stipendia, písemný pokyn k výplatě stipendia, likvidační
list, tištěný výstup z IS STAG v rozsahu formuláře ESOOlO/záložka osobní údaje studenta.
(7)

Odpovědný pracovník ekonomického oddělení příslušné součásti zabezpečí:
a)

výplatu stipendia na účet studenta uvedený v IS STAG

b) zavedení informace o čerpání prostředků na analytický účet příslušné součásti v
systému Magion
c)

činnosti spojené s vyúčtováním přidělených prostředků vůči rektorátu.
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ČI. 4
Použití prostředků stipendijního fondu přidělených součástem univerzity
nad rámec rozhodnutí rektora pro příslušný akademický rok

(1) Návrh na použití prostředků stipendijního fondu univerzity pro stipendium podává
navrhovatel na formuláři, který tvoří přílohu č. 2 tohoto pokynu.
(2)

Formulář musí být ve všech bodech náležitě vyplněn a stvrzen podpisem navrhovatele.

(3) Písemný návrh s povinnou přílohou (tištěný výstup z IS STAG v rozsahu formuláře
ES0010, záložka osobní údaje studenta) se doručuje na rektorát, oddělení pro studijní
a sociální záležitosti, nejméně 10 pracovních dní před ukončením studia studenta, jemuž je
stipendium přiznáno.
(4) Referent oddělení pro studijní a sociální záležitosti provede dle matriky kontrolu
osobních údajů studenta a ověří v systému Magion stav disponibilních prostředků.
(5) Návrh je posouzen kvestorem, který se k němu vyjádří na základě uvedených
skutečností.
(6) Referent oddělení pro studijní a sociální záležitosti zabezpečí neprodleně další agendu
spojenou s výplatou stipendia:
a) ve studijním informačním systému IS STAG přiřadí studenta k příslušnému platebnímu
předpisu
b) připraví rektorovi písemné rozhodnutí o přiznání stipendia a zajistí jeho verifikaci
c) připraví pro ekonomicko- správní oddělení rektorátu písemný pokyn k výplatě
stipendia
d) připraví likvidační list a zajistí podpisy odpovědných osob
e) prostřednictvím programu spisová služba předá k vyřízení na ekonomicko-správní
oddělení rektorátu tyto podklady: stejnopis rozhodnutí o přiznání stipendia, písemný
pokyn k výplatě stipendia, likvidační list, tištěný výstup z IS STAG v rozsahu formuláře
ESOOlO/záložka osobní údaje studenta.
(7)

Ekonomicko-správní oddělení rektorátu zabezpečí:
a) výplatu stipendia na účet studenta uvedený v IS STAG
b) zavedení informace o čerpání prostředků v informačním systému Magion.

Čl. 5
Použití prostředků stipendijního fondu
na stipendia přiznaná v rámci Stipendijního programu

(1)
Podkladem pro použití prostředků stipendijního fondu univerzity na stipendia
přiznaná v rámci příslušného stipendijního programu je formulář, který tvoří přílohu č. 3
tohoto pokynu.
(2)
Formulář musí být ve všech bodech náležitě vyplněn a ověřen příslušnými
odpovědnými pracovníky.
(3)
Pokud se na stipendijní program čerpají prostředky stipendijního fondu přidělené
součástem univerzity rozhodnutím rektora pro příslušný akademický rok, je administrováno
v souladu s čl. 3, odst. 3 až 7 tohoto pokynu.
(4)
Pokud se na stipendijní program čerpají prostředky stipendijního fondu nad rámec
rozhodnutí rektora pro příslušný akademický rok, je administrováno v souladu s čl. 4, odst. 3
až 7 tohoto pokynu.

Čl. 6

Použití prostředků stipendijního fondu
na stipendia přiznaná v rámci Stipendijního projektu

(1) Podkladem pro použití prostředků stipendijního fondu univerzity na stipendia přiznaná
v rámci příslušného stipendijního projektu je formulář, který tvoří přílohu č. 4 tohoto
pokynu.
(5)
Formulář musí být ve všech bodech náležitě vyplněn a ověřen příslušnými
odpovědnými pracovníky.
(2) Pokud se na stipendijní projekt čerpají prostředky stipendijního fondu přidělené
součástem univerzity rozhodnutím rektora pro příslušný akademický rok, je administrováno
v souladu s čl. 3, odst. 3 až 7 tohoto pokynu.
(3) Pokud se na stipendijní projekt čerpají prostředky stipendijního fondu nad rámec
rozhodnutí rektora pro příslušný akademický rok, je administrováno v souladu s čl. 4, odst. 3
až 7 tohoto pokynu.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)
Výplata stipendií přiznaných před vydáním tohoto pokynu bude administrována
podle původních předpisů.
(2)

Pokyn kvestora č. 6/2011 se tímto zrušuje.
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(3)

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

V Opavě dne

]

5,

06. ?015

Přílohy:

Příloha č. 1 - Návrh na použití prostředků stipendijního fondu univerzity přidělených
rozhodnutím rektora pro akademický rok
Příloha č. 2 - Návrh na použití prostředků stipendijního fondu univerzity nad rámec
rozhodnutí rektora pro akademický rok
Příloha č. 3 - Návrh na použití prostředků stipendijního fondu univerzity na stipendia
přiznaná v rámci stipendijního programu
Příloha č. 4 - Návrh na použití prostředků stipendijního fondu univerzity na stipendia
přiznaná v rámci stipendijního projektu
Příloha č. 5 - Formulář pro podání Stipendijního projektu

PŘÍLOHA Č. 1

NÁVRH NA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STIPENDIJNÍHO FONDU UNIVERZITY
PŘIDĚLENÝCH ROZHODNUTÍM REKTORA PRO AKADEMICKÝ ROK
•

PROSPĚCHOVÉ

•

VÝJEZDNÍ

•

MIMOŘÁDNÉ

•

STUDIJNÍ

•

SOCIÁLNÍ

•

TVŮRČÍ

•

UBYTOVACÍ

•

DOKTORSKÉ

OSOBNÍ ÚDAJE STUDENTA:
Příjmení, jméno, titul:

Průběh studia:

Předpokládané datum ukončení studia1:

Ověřil (datum a podpis):
K návrhu se přikládá příloha - tištěný výstup z IS STAG, formulář ES0010, záložka osobní údaje studenta.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU:

NAVRHOVATEL (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PRACOVNÍ POZICE):

Stipendium navrhuji přiznat ve výši:

Kč/EURO

Datum:

Podpis:

OVĚŘENÍ DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ÚDAJŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MAGION 2:

Stav/ke dni:

Přiděleno celkem:

Datum:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ PŘÍSLUŠNÉ SOUČÁSTI:

Nemám námitek

Nedoporučuji z těchto důvodů:

Datum:

Podpis:

termín SZZk, vyplní pověřené pracoviště součásti univerzity, v případě, že student v daném akademickém roce ukončí studium
2 ověření

provádí pověřené pracoviště součásti univerzity

PŘÍLOHA Č. 2

NÁVRH NA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STIPENDIJNÍHO FONDU UNIVERZITY
NAD RÁMEC ROZHODNUTÍ REKTORA PRO AKADEMICKÝ ROK
•

PROSPĚCHOVÉ

•

MIMOŘÁDNÉ

•

SOCIÁLNÍ

•

UBYTOVACÍ

•
•
•
•

VÝJEZDNÍ
STUDIJNÍ
TVŮRČÍ
DOKTORSKÉ

OSOBNÍ ÚDAJE STUDENTA:
Příjmení, jméno, titul:
Předpokládané datum ukončení
studia1:

Průběh studia:

Ověřil (datum a podpis):
K návrhu se přikládá příloha - tištěný výstup z IS STAG, formulář ES0010, záložka osobní údaje studenta.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU:

NAVRHOVATEL2:

Stipendium navrhuji přiznat ve výši:
Datum:

Kč/EURO
Podpis:

OVĚŘENÍ DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ÚDAJŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MAGION 3:

Stav:

Ke dni:

Datum:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ KVESTORA:

Nemám námitek

Datum:

1 termín

Nedoporučuji z těchto důvodů:

Podpis:

SZZk, vyplní pověřené pracoviště součásti univerzity, v případě, že student v daném akademickém roce ukončí studium

2 navrhovatelem
3 ověření

|^]

může být rektor, prorektor pro studijní a sociální záležitosti, příslušný děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu
provádí pověřené pracoviště rektorátu

PŘÍLOHA Č. 3

NÁVRH NA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STIPENDIJNÍHO FONDU UNIVERZITY
NA STIPENDIA PŘIZNANÁ V RÁMCI STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
NÁZEV STIPENDIJNÍHO PROGRAMU (STUDENTSKÉ SOUTĚŽE):

OKRUH STUDENTŮ, KTEŘÍ SPLŇUJÍ STANOVENÉ PODMÍNKY:
K návrhu se přikládá příloha - tištěný výstup z IS STAG, formulář ES0010, záložka osobní údaje studenta.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU (STRUČNÉ VYMEZENÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK):

VÝŠE STIPENDIA/STUDENTA:

Kč

CELKOVÉ ČERPÁNÍ NA STIPENDIJNÍ PROGRAM:

Kč

OVĚŘENÍ DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ÚDAJŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MAGION 1:

Stav:

Ke dni:

Datum:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ KVESTORA/ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA PŘÍSLUŠNÉHO EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ:

Nemám námitek

Nedoporučuji z těchto důvodů:

Datum:

1

ověření provádí pověřené pracoviště rektorátu nebo příslušné součásti

Podpis:

PŘÍLOHA Č. 4

NÁVRH NA POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ STIPENDIJNÍHO FONDU UNIVERZITY
NA STIPENDIA PŘIZNANÁ V RÁMCI STIPENDIJNÍHO PROJEKTU
NÁZEV STIPENDIJNÍHO PROJEKTU:

ŽADATEL/ŽADATELÉ O STIPENDIUM:
K návrhu se přikládá příloha - tištěný výstup z IS STAG, formulář ES0010, záložka osobní údaje studenta.

ODŮVODNĚNI NÁVRHU:
K návrhu se přikládá příloha - vyplněný formulář příslušného Stipendijního projektu.

NAVRHOVATEL (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PRACOVNÍ POZICE):

VÝŠE STIPENDIA/STUDENTA:

Kč

CELKOVÉ ČERPÁNÍ NA STIPENDIJNÍ PROJEKT:

Kč

Datum:

Podpis:

OVĚŘENÍ DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE ÚDAJŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MAGION 1:

Stav:

Ke dni:

Datum:

Podpis:

VYJÁDŘENÍ KVESTORA/ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA PŘÍSLUŠNÉHO EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ:

Nemám námitek

[^]

Nedoporučuji z těchto důvodů:

Datum:

1 ověření

provádí pověřené pracoviště rektorátu nebo příslušné součásti

Podpis:

PŘÍLOHA C. 5

STIPENDIJNÍ PROJEKT
ŽADATEL O STIPENDIUM1
1. Jméno, příjmení, osobní číslo

2. Studijní program, obor, forma studia, ročník

VLASTNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU2
3. Popis návrhu aktivity

4. Období realizace aktivity (od-do, rok..)

5. Místo realizace aktivity

Slezská univerzita, příslušná součást, nebo jiné (vypište)

VYMEZENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU2
6. Jednotlivé výstupy a jejich harmonogram

7. Popis zaměření na akademický život (přínos pro SU, co se realizací projektu změní nebo zlepší, podpora
strategických cílů SU, viz Dlouhodobý záměr SU, vnější prezentace a reprezentace SU)

8. Cílová skupina aktivity

1V

případě více žadatelů, kolektivní projekt, doplňte další řádky.
se o minimální doporučenou strukturu žádosti, kterou je možno dle potřeby rozšířit.

2 Jedná

PŘÍLOHA Č. 5

ROZPOČET
9. Finanční rozvaha projektu v Kč

Položka

1.

Materiál

II.

Služby

Návrh

Popis zdůvodnění požadavků v jednotlivých
položkách

(např.: kancelářské potřeby)
(např.: pronájem prostor)
III.

Cestovné (např.: výdaje
předpokládané tam a zpět)

IV.

Jiné

Stipendium celkem
DALŠÍ POVINNOSTI ŽADATELE
10. Oznámit a specifikovat jiné žádosti o finanční podporu na SU i mimo SU pro tutéž
činnost
11. Do čtrnácti dnů od realizace činnosti zpracovat závěrečnou zprávu v rozsahu jedna až dvě
normostrany a doložit fotografie nebo jiné relevantní materiály dle uvážení žadatele.3

Podpis žadatele, v případě více žadatelů podepíše jeden zástupce

Datum

3 Pokud student nezrealizuje činnost, na základě které dostal stipendium, resp. nedodá závěrečnou zprávu, stipendium mu
bude odejmuto.
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