
 
 

                                                                 

O P A T Ř E N Í  D Ě K A N A  Č. 7 / 2 0 1 8 

Č. j. 860/2018 

___________________________________________________________________________ 
Zpracovali: Bc. Tomáš Bederka, kolegium děkana, Akademický senát Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy 
Zodpovídá: děkan fakulty  

 
Podmínky přiznání a vyplácení dalších stipendií  

v případech zvláštního zřetele hodných 
K provedení čl. 10 Pravidel pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
a čl. 9, odst. 1 a čl. 17, odst. 1 a 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.  

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
Toto opatření stanoví podmínky pro přiznání a vyplácení dalších stipendií v případech 
zvláštního zřetele hodných dle čl. 9, odst. 1 a čl. 17, odst. 1 a 3 Stipendijního řádu Univerzity 
Karlovy v návaznosti na Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy. 
 

Čl. 2 
Sociální stipendium 

1. Žadatel o sociální stipendium (dále jen „žadatel“) na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy (dále jen „fakulty“) musí být schválen jako příjemce stipendia v tíživé sociální 
situaci studenta. Zásady pro přiznávání a vyplácení tohoto stipendia jsou stanoveny zejména 
v čl. 7 a čl. 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy1. 

2. Pokud je žadatel studentem prvního ročníku studijního programu, musí mít zapsány 
v zimním semestru předměty v minimálním rozsahu 25 kreditů. Pokud je žadatel druhého 
a vyššího ročníku studijního programu, musí mít za každý předcházející úsek studia splněné 
předměty v minimálním rozsahu 50 kreditů.  
 

 

                                                           
1 Konkrétní podmínky pro vyplácení sociálního stipendia, jeho výši, způsob podávání a vyřizování žádostí, 
dokládání příslušných potvrzení a další náležitosti jsou upraveny v Opatření rektora č. 49/2017. 



 
 

 
3. Toto stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet, jestliže skutečná doba studia přesáhla 

standardní dobu studia tohoto studijního programu. 
4. Stipendium se přiznává jako pravidelná měsíční částka ve výši 2 500 Kč po celý akademický 

rok, a to na základě žádosti doručené děkanovi. Děkan vydá do 30 dnů po přijetí návrhu 
rozhodnutí, zda stipendium přiznává, či nikoli. 

5. Součástí žádosti bude potvrzení o přiznání stipendia v případě tíživé sociální situace studenta 
dle čl. 7 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.  

6. Sociální stipendium je vypláceno od 1. dne následujícího měsíce, kdy bylo studentovi toto 
stipendium přiznáno. 

 

Čl. 3 
Stipendium prof. Zdeňka Heluse 

1. Stipendium prof. Zdeňka Heluse je určeno studentům fakulty, kteří byli v době svého studia 
přijati na jednu z prestižních univerzit v zahraničí, za reprezentaci fakulty.  
 

2. Žadatel o Stipendium prof. Zdeňka Heluse musí být v době výběrového řízení studentem 
prezenční či kombinované formy bakalářského studijního programu a úspěšně absolvovat 
přijímací řízení na prestižní zahraniční univerzitu, tedy takovou, která je v popředí žebříčku 
QS World University Rankings, či strategickým partnerem Univerzity Karlovy. 

 
3. Student doručí žádost děkanovi. Děkan vydá do 30 dnů po přijetí návrhu rozhodnutí, zda 

stipendium přiznává, či nikoli, a v jaké výši. 
 
4. Součástí žádosti je potvrzení o přijetí na prestižní zahraniční univerzitu a návrh projektu, 

který obsahuje: 
a) konkretizaci návrhu spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy během studia 

na prestižní zahraniční univerzitě. Zpravidla se jedná o realizaci informačních workshopů 
o studiu na prestižní univerzitě pořádané na půdě fakulty, metodickou pomoc pro další 
studenty, kteří se hlásí na zahraniční univerzity, případně další spolupráci zahraniční 
univerzity s pracovišti fakulty, např. na poli vědy, výzkumu a vzdělávání;  

b) rozpis finančních nákladů spojených se studiem na prestižní zahraniční univerzitě. 
5. Student může být děkanem vyzván k obhajobě projektu. 
6. Stipendium je přiznáno jako jednorázová částka v maximální výši 100.000 Kč. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Čl. 4 
Formální náležitosti a výplata stipendií 

1. Návrhy na udělení stipendia se podávají elektronicky prostřednictvím příslušného modulu 
studijního informačního systému.  
2. Výplata stipendií probíhá pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený 
u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou 
formu výplaty.  

 
Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 20. 2. 2018. 
 
 
 
V Praze dne 19. 2. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r. 
děkan fakulty 

 

                                                               

                                                                     


