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ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
Tento pokyn děkana stanovuje způsob výplaty a výši prospěchového stipendia pro studenty
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě studia na
Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „FT“). Tento pokyn upřesňuje
čl. 3 aktuálně platné vnitřní normy „Směrnice Fakulty technologické doplňující Stipendijní řád
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.

ČLÁNEK 2
Přiznání stipendia
(1)

Prospěchové stipendium na FT se poskytuje studentům prezenčního studia
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na
FT, kteří v předcházejícím akademickém roce dosáhli vynikajících studijních výsledků
s průměrem do 1,50 výhradně na FT a zároveň nepřekročili standardní dobu studia.
Prospěchové stipendium se přiznává na základě výsledků
řádně ukončeného
akademického roku, tj. splnění všech zapsaných povinných, povinně volitelných a
volitelných předmětů. Prospěchové stipendium se neposkytuje v případě přerušení studia
v předcházejícím roce. V případě ročníku přerušeného ze zdravotních důvodů nebo za
účelem studia na jiné škole, posoudí přiznání stipendia v ročníku děkan FT na základě
žádosti studenta. Nárok na prospěchové stipendium se posuzuje na základě žádosti
studenta podané při zápisu do dalšího ročníku. O přiznání stipendia je student vyrozuměn
prostřednictvím Informačního systému STAG.
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(2)

Absolventům bakalářského stupně studia FT, kteří nepokračují v navazujícím
magisterském studiu na FT se prospěchové stipendium za 3. ročník bakalářského studia
neposkytuje. Studenti FT 1. ročníku navazujícího magisterského studia mohou požádat o
prospěchové stipendium za 3. ročník bakalářského studia pouze v případě, že bakalářské
studium absolvovali na FT a to prostřednictvím žádosti podané u zápisu do 1. ročníku
navazujícího magisterského studia. Studentům 2. ročníku navazujícího magisterského
studia, kteří v zimním semestru dosáhli studijního průměru do 1,50 za podmínky splnění
všech předmětů předepsaných studijním plánem a nepřekročení standardní doby studia,
bude za zimní semestr uděleno prospěchové stipendium. Tito studenti podají žádost o
prospěchové stipendium při uzavírání ročníku před Státní závěrečnou zkouškou na
studijním oddělení. O přiznání stipendia jsou vyrozuměni prostřednictvím Informačního
systému STAG.

ČLÁNEK 3
Výše stipendia
Pro výši přiznaného prospěchového stipendia se stanovují v rámci studijního průměru rozpětí.
Částky přiznané jednotlivým kategoriím jsou stanoveny na základě finančních prostředků,
kterými FT disponuje pro prospěchová stipendia v daném rozpočtovém roce a nepodléhají
projednání stipendijní komise.
Rozpětí pro výši prospěchového stipendia:
studijní průměr 1,00 – 1,01 5.000,- Kč/měsíc
studijní průměr 1,02 – 1,20 3.000,- Kč/měsíc
studijní průměr 1,21 – 1,50 1.000,- Kč/měsíc

ČLÁNEK 4
Termíny výplaty stipendia
Prospěchové stipendium se vyplácí v akademickém roce 2019/2020 v následujících termínech
bezhotovostním stykem na bankovní účty zadané v IS/STAG:
a) prosinec 2019 (první polovina přiznané částky prospěchového stipendia za předchozí
akademický rok)
b) červen 2020 (druhá polovina přiznané částky prospěchového stipendia za předchozí
akademický rok)
c) červen 2020 (za období září – prosinec 2019) diplomantům druhého ročníku
navazujících magisterských studijních programů

