
 

 

Směrnice děkana  č. 2/2009 

Pravidla stipendijního programu pro studenty v tíživé sociální situaci 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici. 

Článek 1 

Předmět úpravy 

1. Tato směrnice upravuje pravidla pro přiznávání a poskytování stipendií studentům 

zapsaným do bakalářského nebo magisterského studijního oboru na Fakultě sportovních 

studií Masarykovy univerzity (dále jen FSpS MU). 

2. Podle tohoto Stipendijního programu nemůže být stipendium přiznáno studentům, kteří 

neuhradili všechny finanční závazky vůči FSpS MU. 

3. Směrnice navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 

Článek 2 

Účel stipendijního programu 

Stipendium v případě tíživé sociální situace lze přiznat studentovi FSpS MU k částečnému 

pokrytí mimořádných nákladů spojených se studiem na FSpS MU. 

Článek 3 

Pravidla pro přiznání stipendia 

1. Stipendium je přiznáno na základě žádosti studenta, ke které je přiložen doklad 

o zaplacení mimořádných nákladů spojených se studiem a jeden z následujících dokladů: 

a) potvrzení úřadu státní sociální podpory o tom, že rozhodný příjem v rodině 

nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficient vyhlášený děkanem 

FSpS MU. 

b) jiný doklad dokazující tíživou sociální situaci. 

2. Student v době podání žádosti nesmí překročit standardní délku doby studia v žádném 

ze studií vedených na FSpS MU. 

Článek 4 

Zdroje financování a výše stipendia 

1. Zdrojem financování je stipendijní fond FSpS MU. 

2. Výše stipendia je určena objemem prostředků stipendijního fondu FSpS MU a 

posouzením děkana nebo proděkana pro studium. 

3. Stipendium je přiznáno jednorázově. 

4. Stipendium se vyplácí bezhotovostním převodem na účet studenta. 



Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Podáváním informací k jednotlivým ustanovením a průběžnou aktualizací směrnice 

pověřuji proděkana pro studium. 

2. Kontrolu dodržování provádí tajemník FSpS MU. 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 11. 6. 2009 

4. Dnem 10. 6. 2009 se ruší směrnice č. 2/2006. 

 

 

V Brně dne 11. 6. 2009 

 

 

doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. 

děkan 


