Informace o sociálním stipendiu
AF MENDELU
1. Sociální stipendium se přiznává studentům univerzity zapsaným do studia
v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v prezenční,
distanční i kombinované formě studia, a kterým byl přiznán přídavek na dítě podle
§ 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže
rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky
životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
2. Žádost o přiznání sociálního stipendia student podává písemně na studijní oddělení děkanátu
AF – Ing. Dagmar Dvořákové pomocí elektronického formuláře v UIS nejpozději do
31. října pro daný akademický rok. Pokud mu nebyl přídavek na dítě přiznán do tohoto data
nebo nebyl v této době studentem, může podání učinit kdykoliv v průběhu akademického roku,
nejpozději však do 15. prosince příslušného kalendářního roku. V takovém případě se
stipendium vyplácí od měsíce, ve kterém byla žádost předložena. Povinnou přílohou žádosti
je originál nebo ověřená kopie písemného potvrzení pro účely přiznání tohoto stipendia –
Sdělení pro účely přiznání stipendia (viz přiložený vzor); toto potvrzení vydá studentovi na
jeho žádost příslušný orgán státní sociální podpory. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí
po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. O sociální
stipendium nelze žádat zpětně.
3. Sociální stipendium se přizná studentovi pro standardní dobu studia za každý celý kalendářní
měsíc, v němž splnil podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Nárok na sociální stipendium
nevzniká za měsíce červenec a srpen.
4. Student je povinen oznámit písemně studijnímu oddělení fakulty nebo pedagogickému
oddělení univerzity změnu rozhodných skutečností pro přiznání sociálního stipendia, a to
bezodkladně.
5. Student veřejné nebo soukromé vysoké školy, jenž splňuje zákonem stanovené podmínky, to
jest má nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře (rozhodný příjem rodiny nepřesáhl
výši 1,5násobku životního minima), má nárok na stipendium ve výši jedné čtvrtiny základní
sazby minimální mzdy za měsíc (k 1. 1. 2019 se jedná o 3 340 Kč měsíčně), vyplácené deset
měsíců v akademickém roce v průběhu standardní doby studia.

V Brně dne 26. 2. 2019
Ing. Dagmar Dvořáková

