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Výběrové řízení na poskytnutí 

Stipendia m ěsta Ostravy  
 

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí Stipendia města 
Ostravy pro akademický rok 2014/2015 (dále jen stipendia). 
 

Zásady na poskytnutí stipendia  

Stipendia jsou určena studentům vysokých škol s trvalým pobytem na území SMO.  
O poskytnutí stipendií rozhoduje zastupitelstvo města. Na poskytnutí stipendia není právní nárok.  
 
Cílové skupiny:  

 
1. studenti  prezenční formy studia v bakalářském nebo   magisterského stupni a interní 

doktorandi, studující ve standardní době studia,  kteří bez přerušení studují na vysoké 
škole v České republice 

 
2. studenti, kteří úspěšně ukončili bakalářský nebo magisterský stupeň studia na vysoké škole 

nebo konzervatoři v ČR, v prezenční formě studia a bez přerušení pokračují ve studiu 
na zahraniční vysoké škole (v případě absolventa konzervatoře na vysoké škole 
uměleckého zaměření) 

 
3. studenti prezenční, kombinované nebo distanční formy studia, kteří 
      bez přerušení studují na vysoké škole v České republice  a   mají ztížené studijní 
      podmínky handicapem (specifické poruchy učení, těžké smyslové či tělesné vady apod) 

 
Výše stipendia na 1 studenta: 

 
Prezenční forma studia v bakalářském nebo magisterském stupni v ČR          50 000,-- Kč 
Prezenční forma doktorandského studia ve standardní době studia v ČR                      50 000,-- Kč 
Prezenční forma doktorandského studia ve standardní době studia v ČR 
absolvovaná částečně na  zahraniční VŠ                             75 000,-- Kč 
                                                                                                  
Studium v zahraničí                                                                                                      100 000,-- Kč 

 
Částka bude vyplácena v deseti měsíčních splátkách. Podle počtu podaných přihlášek 
do výběrového řízení odborná pracovní skupina navrhne počty studentů z jednotlivých cílových 
skupin, kterým bude stipendium města poskytnuto.  
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Předpoklady na poskytnutí stipendia: 
 
Studijní výsledky 
1.  cílová skupina  

 
• studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně bakalářské  

práce do 1,3 včetně (studenti prezenční formy studia magisterského typu)  
 

• studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně diplomové 
práce do 1,5 včetně (interní doktorandi) 

 
• studijní průměr studenta prezenční formy studia, který  neměl povinnost  státní závěrečné 

zkoušky a  bakalářské práce do 1,3 včetně a to jednotlivě za  2 po sobě jdoucí  aktuální 
ročníky (akademický rok  2012/2013 a 2013/2014)   

 
2. cílová skupina  
 

• studijní průměr hodnocení všech součástí státní závěrečné zkoušky včetně diplomové nebo 
      bakalářské práce do 1,5 včetně 

 
• studijní průměr hodnocení absolutoria na konzervatoři do 1,3 včetně 

  
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 jednotlivě za 2 
po sobě jdoucí aktuální ročníky (akademický rok  2012/2013 a 2013/2014) 

 
Vědecká odborná činnost studenta ve škole nebo vědeckém či výzkumném pracovišti, odborné 
soutěže apod. 

 
Reprezentace města Ostravy, veřejně prospěšná činnost,  zaměření studijního programu a oboru 
a možnost využití  odbornosti studenta pro další rozvoj města Ostravy 
 
Jazykové znalosti a ostatní znalosti, dovednosti, schopnosti.  
 
Studenti, kteří již pobírali stipendium v uplynulém  akademickém roce a opakovaně podávají 
přihlášku do výběrového řízení na poskytnutí stipendia i v nadcházejícím  akademickém roce, 
zvlášť  v přihlášce uvedou  údaje o své  praxi, vědecké činnosti  a významných aktivitách 
v posledním  akademickém  roce. 
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Termín a způsob podávání přihlášek 
 
Termín pro podání přihlášky je 25.07.2014.  
 
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 sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
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.  
 
 
Přílohy: 

 
1. Strukturovaný životopis s vyjádřením o tom, že studují na vysoké škole bez přerušení. 

Nastínění směru dalšího profesního zaměření. 
2. Doklad prokazující skutečnost, že je studentem prezenční formy bakalářského nebo 

magisterského studia vysoké školy, interním doktorandem, studujícím v prezenční formě 
studia (ve standardní délce studia) nebo studentem zahraniční vysoké školy (doklad vydá 
příslušná vysoká škola). U 3. cílové skupiny, že je  studentem prezenční, kombinované 
nebo distanční formy studia.  

3. Doklad, kterým prokazuje studijní  průměr dle předepsaných kritérií. Vydá studijní 
oddělení příslušné vysoké školy.  

4. Žadatelé s handicapem – cílová skupina 3. Doloží lékařský posudek (těžké smyslové 
a tělesné vady), posudek z pedagogicko-psychologické poradny (specifické poruchy učení)  

5. Doklad o zapojení do dalších aktivit v rámci studijního programu a oboru, např. 
      vědecké odborné činnosti. 

      6. Doklad o jazykových znalostech, např. státní všeobecné nebo speciální jazykové  
            zkoušce, mezinárodní zkoušce apod., případně doložení dalších znalostí, dovedností 
            a schopností. 
      7. Doklad o zapojení do veřejně prospěšné činnosti, reprezentace města.  
      8. Čestné  prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce.  

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


