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Zásady na poskytnutí Stipendia m ěsta Ostravy v akademickém roce 
2020/2021 

 

Zásady na poskytnutí stipendia  

• Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na stipendia pro akademický rok 
2020/2021 je 1 000 tis. Kč.  

• Stipendium je určeno vynikajícím studentům vysokých škol s mimořádnými studijními a 
zároveň vědeckými úspěchy, dále studentům s mimořádnými vědeckými úspěchy.  

• O poskytnutí stipendií rozhoduje s konečnou platností zastupitelstvo města.  
• Na poskytnutí stipendia není právní nárok.  
• O stipendium může požádat student, který v době do 31.7. 2020 dosáhl věku maximálně  

27 let, v případě doktorandského studia maximálně věku 30 let a má trvalé bydliště na 
území statutárního města Ostravy.  

• V termínu došlé přihlášky vyhodnotí Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a předloží 
orgánům města návrh na poskytnutí stipendií města pro akademický rok 2020/2021 
v jednotlivých cílových skupinách.  Každá přihláška bude posuzována individuálně.  
 

Kategorie stipendií 
 
Kategorie stipendií jsou členěny dle zaměření studijních programů. Studijní programy jsou řazeny 
dle priorit Strategického plánu rozvoje města:  
 
Stipendia budou poskytnuta studentům studujícím: 

• technických a přírodovědných studijních programů 
• společenskovědních studijních a humanitních studijních programů 
• uměleckých studijních programů 

 
Cílové skupiny 
 
1. cílová skupina 
studenti prezenční formy studia v  magisterském nebo doktorském stupni, studující ve standardní 
době studia,  bez přerušení  vysokou školu v České republice.   
 
2. cílová skupina 
studenti prezenční formy studia v magisterském nebo doktorském stupni, studující ve standardní 
době studia, bez přerušení vysokou školu v zahraničí.  
 
3. cílová skupina  
studenti prezenční, kombinované nebo distanční formy studia, studující bez přerušení vysokou  
školu v České republice  a   mají ztížené studijní podmínky  zdravotním handicapem. 
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Výše stipendia na 1 studenta 
 

Prezenční forma studia v magisterském nebo  doktorském  stupni v ČR 
65 000,-- Kč  
Prezenční forma magisterského nebo doktorského studia ve standardní době studia absolvovaná 
částečně na zahraniční  VŠ 
97 500,-- Kč                                                         
Prezenční forma studia  v magisterském nebo doktorském stupni na zahraniční vysoké škole                                  
130 000,-- Kč 
 
 
Předpoklady na poskytnutí stipendia 
 
mimořádné studijní a vědecké úspěchy  
(viz A a zároveň B) 
nebo 
mimořádné vědecké úspěchy  
(viz B) 
 

A. Mimořádné studijní úspěchy 
 
1.  cílová skupina  
 

• studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně bakalářské  
práce do 1,3 včetně (studenti prezenční formy studia  magisterského typu)  
 

• celkový studijní průměr studenta prezenční, formy studia, který neměl povinnost státní 
závěrečné zkoušky a bakalářské práce za 3 po sobě jdoucí aktuální ročníky do 1,3 včetně. 

 
• studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně diplomové 

práce do 1,5 včetně (doktorské studium) 
 

 
2. cílová skupina 
 

• studenti se mohou přihlásit do výběrového řízení na poskytnutí stipendia po třech letech 
nepřetržitého studia vysoké školy. 

• studenti doloží hodnocení svého studia na vysoké škole potvrzením ze studijního oddělení a 
slovním hodnocením svých výsledků studia ze studijního oddělení příslušné vysoké školy 
za 3 po sobě jdoucí aktuální ročníky. 
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3. cílová skupina  
 

• studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce     
   do  2,00 včetně (studenti prezenční, kombinované a distanční formy studia) 

 
• studijní průměr studenta prezenční, kombinované nebo distanční formy studia, který neměl 

povinnost státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce do 2,00 včetně   a to za 3 po sobě 
jdoucí aktuální ročníky (akademický rok  2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020) 

 
 

B. Mimořádné vědecké úspěchy  
 

• patenty přijaté, přihlášené 
• mimořádný úspěch ve studentské soutěži 
• publikační činnost v odborné literatuře 
• vystoupení a odborné příspěvky na studentských konferencích 
• diplomová práce zaměřena na téma Ostrava, případně projekty s tématem Ostravy, 

aplikovatelnost vědecké práce (podpora Ostravy) 
• doporučující dopis pedagoga – garanta z vysoké školy 
• motivační účinek podpory studenta (stručně v bodech) 

Student své mimořádné úspěchy v oblasti vědy zaznamená do tabulky „Zapojení do vědeckých 
aktivit“, která je povinnou součástí přihlášky. 
 
 
Termín a způsob podávání přihlášek 
Termín pro podání přihlášky je 31.07.2020. 
 
 
Žadatel doručí přihlášku k výběrovému  řízení na poskytnutí stipendia na předepsaném formuláři 
v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami doporučeně poštou nebo 
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ostravy na adresu: 
 

Magistrát města Ostravy 
Odbor školství a sportu  
Prokešovo nám. 8 
729 30  Ostrava 
 

V případě doručení prostřednictvím podatelny je rozhodující datum na podacím razítku podatelny 
Magistrátu města Ostravy, při zaslání poštou datum na razítku držitele poštovní licence.  
Přihlášku včetně příloh nevkládejte do žádných obalů.   
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Přílohy: 
 
1. Strukturovaný životopis s vyjádřením o tom, že studují na vysoké škole bez přerušení. 

Povinná příloha pro všechny žadatele.  
2. Doklad prokazující skutečnost, že je studentem prezenční formy magisterského nebo 

doktorského  studia vysoké školy, studujícím v prezenční formě studia (ve standardní délce 
studia) nebo studentem zahraniční vysoké školy (doklad vydá příslušná zahraniční vysoká 
škola). U 3. cílové skupiny, že je  studentem prezenční, kombinované nebo distanční formy 
studia. Povinná příloha pro všechny žadatele.  

3. Doklad, kterým prokazuje studijní  průměr dle předepsaných kritérií. Vydá studijní 
oddělení příslušné vysoké školy. Dokládá pouze student viz Předpoklady na poskytnutí 
stipendia. 

4. Žadatelé s handicapem – cílová skupina 3. Doloží lékařský posudek a posudek z 
pedagogicko-psychologické poradny a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 
pro účely výběrového řízení na poskytnutí stipendia.  

5. Tabulka „Zapojení  do vědeckých aktivit“ (patenty přijaté, přihlášené, mimořádný úspěch 
ve studentské soutěži, publikační činnost v odborné literatuře, vystoupení a odborné 
příspěvky na studentských konferencích, diplomová práce zaměřena na téma Ostrava, 
případně projekty s tématem Ostravy, aplikovatelnost vědecké práce (podpora Ostravy), 
motivační účinek stipendia.  Povinná příloha přihlášky pro všechny žadatele. Žadatel 
vyplní povinně všechny položky v tabulce.  

6. Doklad o jazykových znalostech, např. státní všeobecné nebo speciální jazykové zkoušce, 
mezinárodní zkoušce, absolvovaných kurzech apod. Povinná příloha pro všechny žadatele. 

      7.   Doporučení (pedagoga vysoké školy) k poskytnutí stipendia. Povinná příloha pro všechny  
            žadatele. 
      8. Čestné  prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce. Povinná příloha pro všechny  
            žadatele.   
      9.  Souhlas se zpracováním osobních údajů.  
           Text souhlasu v příloze.  

 
Přihlášky neúplné, v rozporu se zásadami  nebo doručené po termínu budou vyřazeny. 
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách. Důvody neposkytnutí 
stipendia nebudou sdělovány a materiály zaslané do výběrového řízení nebudou vráceny zpět. 
 


