POKYN REKTORA č. 5/2018
k udělování prospěchových a mimořádných stipendií

I.
V souladu s ustanoveními Stipendijního řádu AKADEMIE STING, o. p. s., reg. MŠMT 20.
dubna 2018 se vyhlašují pravidla pro poskytování prospěchových a mimořádných stipendií
studentům AKADEMIE STING, o.p.s. (dále „Akademie“). Na poskytnutí stipendia není
právní nárok.
II.
Předpoklady
Možnost získat prospěchové stipendium se týká výhradně studentů prezenční formy studia.
Prospěchové stipendium mohou získat studenti bakalářského a magisterského studia vždy
podle jejich studijních výsledků v předcházejícím ročníku. Předpokladem je splnění
veškerých, zejména studijních, povinností studia nejpozději do 31. srpna a řádné zapsání do
vyššího ročníku prezenční formy. Nárok na stipendium nevzniká za opakovaný ročník studia.
Studijní výsledky za předcházející ročník musí splňovat Kritéria podle čl. III.
Student nemá nárok na prospěchové stipendium za I. ročník bakalářského studia v případě, že
mu bylo poskytnuto motivační stipendium již v prvním ročníku bakalářského studia dle
článku IV. Nárok na prospěchové stipendium zaniká, pokud v průběhu hodnoceného období:
a) student prokazatelně neplní studijní povinnosti stanovené vnitřními předpisy Akademie,
b) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.
III.
Kritéria
Pro uznání prospěchového stipendia se počítá aritmetický průměr (zaokrouhlený na 2
desetinná místa) z číselných hodnocení všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů
předcházejícího ročníku. Za každou neúspěšně podstoupenou zkoušku či klasifikovaný
zápočet se do výpočtu pro uznání prospěchového stipendia započítává číselné hodnocení „4“.
Do průměru za poslední ročník studia se zahrnují i známky ze všech předmětů státní
závěrečné zkoušky a obhajoby.
Roční výše prospěchového stipendia (platí od akademického roku 2017/2018 a může být
v dalších letech upravena podle ekonomické situace). Výše stipendia je uvedena v procentech
z výše školného.
Průměrný prospěch
1,00
1,01 – 1,2
1,21 – 1,4

Výše stipendia v Kč
100 %
50 %
20 %

IV.
Stipendia prospěchová motivační a mimořádná
Výjimečně lze poskytnout prospěchové motivační stipendium i v prvním ročníku
bakalářského stupně na základě elektronické Žádosti o motivační stipendium přístupném
v informačním systému Akademie studentům, kteří doloží, že jejich prospěch na výročních
vysvědčeních ze všech předmětů střední školy za všechny ročníky neobsahoval žádnou
klasifikaci dobře (3) a činil maximálně 1,1 a průměr maturitní zkoušky byl roven 1. O
poskytnutí motivačního stipendia žádá student do 15. října a v kladném případě je mu
vyplaceno ve dvou splátkách, do 15. prosince akademického roku, v němž byl zapsán do
studia a do 15.3. dalšího kalendářního roku za podmínky, že pokračuje ve studiu.
Mimořádné sociální stipendium je poskytováno na základě odůvodněné žádosti studenta po
individuálním posouzení.
V.
Žádost o stipendium
O poskytnutí prospěchového stipendia žádá student prostřednictvím elektronického tiskopisu,
který je přístupný v informačním systému Akademie nejpozději do 15. října kalendářního
roku po ukončení ročníku, za který podává žádost.
O poskytnutí motivačního stipendia žádá student prostřednictvím elektronického tiskopisu,
který je přístupný v informačním systému Akademie. Po vyplnění žádosti, student doloží
v papírové formě ověřené fotokopie všech vysvědčení ze střední školy včetně maturitního.
VI.
Kontrola a výplata
Studijní oddělení žádost odsouhlasí podle výsledků studia a postoupí žádost kvestorovi.
Akademie prostřednictvím elektronického informačního systému zašle Rozhodnutí o přiznání
stipendia oprávněným žadatelům. Stipendia budou vyplacena do konce listopadu.
VII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tímto pokynem nejsou dotčena práva studentů na ubytovací a sociální stipendia, upravená
zákonem a poskytovaná z prostředků státního rozpočtu.
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Tento pokyn ruší Pokyn rektora č. 3/2014.
V Brně dne 20. dubna 2018

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
rektor

