Oznámení
o podávání žádostí o sociální stipendia
studentů Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
v akademickém roce 2019/2020
Písemnou „Žádost o sociální stipendium“ podává student nejpozději do 31. 10. daného
akademického roku, tj. letos do 30. 10. 2019 - tisk žádosti: na vašem portálu studenta.
Podáte-li žádost v průběhu akademického roku, tj. od 1. listopadu 2019 a později, stipendium
bude vypláceno až od měsíce, ve kterém byla žádost předložena, nikoliv zpětně.
Ti, kteří již sociální stipendium pobírají a dokládali vloni ke své žádosti „Sdělení pro účely
přiznání stipendia“ (Toto potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od
uplynutí čtvrtletí roku, za které byl příjem rodiny zjišťován), mohou si podávat od 1. října 2019
„Žádost o sociální stipendium“ (dle Stipendijního řádu MENDELU) na nový akademický
rok 2019/2020 a pokud se nijak nezměnily jejich podmínky pro přiznání sociálního stipendia,
žádost již nemusí ničím dokládat.
Ti z vás, kteří budou podávat „Žádost o sociální stipendium“ poprvé, doloží ji „Sdělením
pro účely přiznání stipendia“. Nárok na stipendium prokazuje student písemným
potvrzením, vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek
přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí
roku 2019 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. (Potvrzení pro
účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí roku, za které byl příjem
rodiny zjišťován). Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze
jednou.
Písemnou „Žádost o sociální stipendium“, s příslušnými doklady nebo bez nich, student
podává na děkanátu fakulty paní Dagmar Škubalové v období od 23. 9. 2019 do 23. 10.
2019 v úředních hodinách (pouze pondělí od 9,00 do 12,00 a středa od 10,00 do 12,00) v
místnosti 6.11, Ústav 117- PEF, páté patro budovy Q.
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