Návrh/žádost na výplatu účelového stipendia
Navrhuji

/ žádám o přiznání účelového stipendia:

Jméno a příjmení studenta
Název katedry
Jméno a doporučení vedoucího
katedry (navrhovatele)
Studijní obor/Forma studia
(bakalářské, magisterské)
Požadovaná finanční částka
Číslo bankovního účtu příjemce
stipendia
Zdůvodnění návrhu:

Finanční rozpočet zdůvodňující požadovanou výši stipendia:
(nevyplňuje se v případě žádosti o vyplacení stipendia za vynikající studijní výsledky):

Seznam požadovaných příloh nutných k prokázání skutečně vynaložených nákladů:
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Poznámka:
V případě žádosti o stipendium za vynikající studijní výsledky je zapotřebí žádost doručit
studijnímu oddělení FAMU do 31. října.
K žádosti přiloží studijní oddělení přehled o absolvovaných předmětech v předchozím ročníku (výpis
z KOSu), případně student přiloží kopie získaných ocenění nebo uvede své další úspěchy.

Stipendium bude studentovi vyplaceno pouze v případě, že budou dodány veškeré
podklady pro vyplacení.
Žadateli nevzniká žádný právní nárok na vyplacení stipendia.

Žadatel svým podpisem stvrzuje pravdivost a úplnost informací včetně
případného financování z dalších zdrojů.
V Praze dne:
V Praze dne:

Podpis navrhovatele:
Podpis žadatele:

Stanovisko stipendijní komise
Souhlasím/Nesouhlasím
Schválená výše stipendia
Zdroj úhrady (Stipendijní fond, jiné
zdroje - granty, projekty, dary apod.)
Číslo akce
V Praze dne:
Podpis:

Stipendium vyplaceno podle:
článku 2 odstavce 2B, písm. a) Stipendijního řádu AMU a dle § 91 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998
Sb., Vysokoškolský zákon ve znění pozdějších předpisů za vynikající studijní výsledky (hrazeno ze

stipendijního fondu FAMU).

článku 2 odstavce 2B, písm. b) Stipendijního řádu AMU a dle § 91 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998
Sb., Vysokoškolský zákon ve znění pozdějších předpisů za vynikající umělecké, vědecké, výzkumné,
vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (hrazeno ze

stipendijního fondu FAMU).
článku 2 odstavce 2B, písm. c) Stipendijního řádu AMU a dle § 91 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998
Sb., Vysokoškolský zákon ve znění pozdějších předpisů v případě tíživé sociální situace studenta

(hrazeno ze stipendijního fondu FAMU).

článku 2 odstavce 2C, písm. a) Stipendijního řádu AMU a dle § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998
Sb., Vysokoškolský zákon ve znění pozdějších předpisů v případech zvláštního zřetele hodných
(hrazeno z jiných zdrojů než je Stipendijní fond FAMU).
článku 2 odstavce 2C, písm. b) Stipendijního řádu AMU tak zvaná jiná stipendia (stipendium

hrazené z jiných zdrojů než je Stipendijní fond FAMU).
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Stanovisko děkana fakulty
Souhlasím/Nesouhlasím
V Praze dne:
Podpis:
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