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1. Základní ustanovení
Stipendijní řád je stanoven jako vnitřní předpis školy,
vztahuje se na všechny studenty ve všech studijních programech
prováděných v rámci celé organizace. Tento stipendijní řád
stanovuje druhy stipendií, podmínky a způsoby jejich přiznání
a způsob jejich uplatnění ve formě slevy na studium ve výší
10-70%.

2. Druhy stipendií
1. Přiznaná stipendia jsou studentům poskytována formou slevy z
ceny studia a hrazena z prostředků školy, stipendijního fondu
nebo z jiných zdrojů dle typů a účelu stipendia.
2. Poskytovány jsou tyto druhy stipendií:
-stipendium sociální
-stipendium speciální
-stipendium projektové
-stipendium mimořádné

2.1. Stipendium sociální
Nárok na sociální stipendium má student nebo uchazeč o
studium, kterému byl přiznán přídavek na dítě nebo je rodičem
samoživitelem v obtížné situaci, handycapovaný student,
kterého jeho handycap/nemoc vážným způsobem omezuje. O
stipendium mohou žádat osoby z rozojových zemí nebo ze zemí
postižených katastrofou nebo válečným konfliktem. Nárok na
sociální stipendium student prokáže tím, že k žádosti o
sociální stipendium podané prostřednictvím studijního oddělení
přiloží písemné potvrzení vydané místním úřadem, který potvrdí
jednu nebo více z výše uvedených skutečností. Žádost o
sociální stipendium student předloží před podpisem smlouvy o
studiu. O sociálním stipendiu a jeho výši rozhodne komise
školy. Stipendium bude poskytnuto formou slevy na studium.

2.2. Stipendium speciální
Speciální stipendium je určeno pro zvláštní, blíže
nespecifikované, žádosti. Opodstatněný důvod pro žádost o
stipendium se uvádí v žádosti o stipendium. Přiznání
speciálního stipendia je plně v kompetenci školy. O poskytnutí
tohoto stipendia pro daný studijní program rozhoduje komise.
Podmínkou po udělení stipendia je řádné a včasné plnění
závazků a povinností studenta a podmínek školy. Žádost o
speciální stipendium předloží student před podpisem smlouvy o
studiu. O stipendiu a jeho výši rozhodne komise školy.
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Stipendium bude poskytnuto formou slevy na studium.

2.3. Stipendium projektové
Projektové stipendium je určeno zejména nadaným studentům,
kteří svým studiem a výstupními pracemi chtějí plnit cíle a
potřeby školy v rámci studijních projektů. O stipendium může
požádat každý, kdo do své žádosti uvede praxi a již ukončené
projekty. Žádost o projektové stipendium předloží student před
podpisem smlouvy o studiu. O stipendiu a jeho výši rozhodne
komise školy. Stipendium bude poskytnuto formou slevy na
studium.

2.4. Stipendium mimořádné
Mimořádné stipendium může být přiznáno komisí školy studentům,
kteří se zapojují do výzkumné a pedagogické činnosti nebo za
vynikající studijní, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí studentů a prestiže školy.
Mimořádné stipendium lze poskytnout na žádost studenta nebo i
z vlastního podnětu školy.

3. Společná ustanovení
1. Stipendium je vždy přidělováno formou slevy ze školného a to
ve výši 10-70%. Výjimkou je stipendium mimořádné, kde sleva na
studiu může být poskytnuta formou finančního plnění na
bankovní účet studenta. Výše stipendia a jeho přiznání není
nárokové a vždy záleží na posouzení komise zda stipendium bude
přiznáno a v jaké výši.
2. Pro přiznání stipendia je nutné podat žádost vždy před
započetím studia. Žadatel vždy musí splnit podmínky stipendia
o které žádá. Žádost může podat prostřednictvím emailu nebo
formuláře na internetových stránkách. Žádost musí být v českém
nebo anglickém jazyce.
3. Po zasedání stipendijní komise bude žadatel vyrozuměn emailem
o výsledku rozhodnutí. V případě nepřidělení stipendia má
žadatel právo na odvolání. Toto právo může uplatnit jak na
výši stipendia tak i na výsledek rozhodnutí. Své odvolání
žadatel musí řádně odůvodnit.
4. Každý žadatel, kterému bylo přiznáno stipendium a rozhodl se
ho využít, napíše o škole krátký článek o stipendiu a
možnostech studia. Žadatel musí udělit souhlas k publikování
tohoto článku včetně svojí fotografie dle podmínek stanovených
GDPR. Tyto informace žadatel odešle na email školy.
5. Žadatel má právo přiznané stipendium odmítnout. V případě
neúspěšného absolvování studia, zaniká studentovi právo další
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žádosti o stipendium. Stipendium je přidělováno vždy na jeden
vybraný studijní program a je nepřenosné. Stipendium se
nevztahuje na ostatní poplatky spojené se studiem (např.:
opakování zkoušky, nákup knih, atd.).

4. Závěrečná ustanovení
1. Na rozhodování o stipendiích se podle tohoto stipendijního
řádu nevztahují předpisy o správním řízení. Toto řízení je
plně v kompetenci školy a stipendijní komise. Toto rozhodnutí
není přezkoumatelné žádnou jinou organizací ani komisí.
2. Odvolání proti rozhodnutí stipendijní komise. Toto odvolání
musí být podáno do 14 dní ode dne vyhotovení tohoto
rozhodnutí. Odvolání se vždy podává prostřednictvím emailu.
3. Tento řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.
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