Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách
v partnerských regionech

ze dne 27. 4. 2021

č. 03/21

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na
zahraničních středních školách v partnerských regionech (dále jen „Pravidla“) je podpořit
a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních
zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se
se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.
Čl. 2
Základní pojmy
(1) Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina (dále jen „partnerský
region“) se pro účely těchto Pravidel rozumí:
a) Grand Est (Francie),
b) Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko),
c) Pirkanmaa (Finsko),
d) Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina),
e) Nitranský samosprávný kraj (Slovensko).
(2) Stipendium pro studium na zahraničních středních školách (dále jen „stipendium“) je
určeno na podporu studia žáků středních škol ve školách v partnerských regionech po
dobu jednoho školního roku (cca 10 měsíců).
(3) Žadatelem o stipendium (dále jen „žadatel“) může být pouze osoba splňující současně
všechny následující podmínky:
a) má trvalý pobyt na území Kraje Vysočina,
b) je v době podání žádosti žákem nejvýše předposledního ročníku denního studia na
některé ze středních škol se sídlem na území Kraje Vysočina (žadatelé z víceletých
gymnázií musí mít dokončenu povinnou školní docházku),
c) je v době podání žádosti mladší 20 let.
Čl. 3
Kritéria pro získání stipendia
Zařazení žadatelů do stipendijního programu doporučuje hodnoticí komise na základě
hodnocení žádostí a osobního rozhovoru. Předmětem hodnocení budou aktuální studijní
prospěch, jazykové znalosti, motivace ke studiu v zahraničí, schopnost komunikace
a podpora rodiny. Za každé kritérium může žadatel získat 0 – 5 bodů, pokud v některém
z kritérií dosáhne bodového ohodnocení 0 bodů, nebude hodnoticí komisí doporučen
k zařazení do stipendijního programu.
Čl. 4
Výše stipendia, termín a způsob podání a posouzení žádosti
(1) Kraj Vysočina
výši:






poskytuje stipendium pro jednotlivé partnerské a spolupracující regiony ve
Grand Est (Francie) - 50 000 Kč
Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko) – 40 000 Kč
Pirkanmaa (Finsko) – 50 000 Kč
Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina) – 20 000 Kč
Nitranský samosprávný kraj (Slovensko) – 20 000 Kč
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(2) Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem:
a) doprava do partnerského regionu a zpět,
b) ubytování v partnerském regionu,
c) náklady spojené se zajištěním vzdělávání (individuální jazyková příprava,
učebnice, skripta, náklady na datové přenosy, učební pomůcky,…),
d) pojištění.
(3) Žádost o stipendium musí být podána na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1
těchto Pravidel na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Žádost se přijímá prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina (rozhodné
je datum podacího razítka) nebo prostřednictvím České pošty (rozhodné je datum
poštovního razítka) v termínu od 1. května do 31. května předcházejícího začátku
školního roku, ve kterém bude žadatel studovat na zahraniční střední škole.
(4) Žadatel k vyplněnému formuláři žádosti přiloží:
a) doklad o trvalém pobytu na území Kraje Vysočina, ne starší 30 dnů,
b) potvrzení o studiu v ČR, které vydá příslušná střední škola v Kraji Vysočina, ne
starší 30 dnů,
c) doporučení školy, které je žadatel žákem, ke studiu v zahraničí vystavené
ředitelem školy,
d) motivační dopis v českém jazyce,
e) pololetní vysvědčení aktuálního školního roku (prostá kopie),
f) plnou moc (nemusí být notářsky ověřena) – v případě, že za žadatele jedná jiná
osoba pověřená žadatelem nebo zákonným zástupcem nezletilého žadatele.
(5) O stipendium lze žádat opakovaně.
(6) K posouzení úplnosti a formální správnosti žádostí a k následnému hodnocení žádostí
jmenuje vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále
jen „OŠMS“) čtyřčlennou hodnoticí komisi složenou ze dvou zástupců OŠMS a ze dvou
zástupců Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina.
(7) Hodnoticí komise posoudí úplnost a formální správnost všech obdržených žádostí,
provede hodnocení žádostí v souladu s těmito Pravidly a osobní pohovor se všemi
žadateli. Poté sestaví výsledné pořadí žadatelů a doporučí nebo nedoporučí žadatele
k zařazení do stipendijního programu. O posouzení a hodnocení žádostí se pořizuje
zápis. Žádosti podané mimo těmito Pravidly stanovený termín budou bez dalšího
projednání z hodnocení vyřazeny. Žadatelé mohou být vyzváni k doplnění žádosti, pokud
žadatel žádost nedoplní do stanoveného termínu, bude žádost z hodnocení vyřazena.
(8) Po provedeném hodnocení žádostí předloží OŠMS materiál k rozhodnutí Radě Kraje
Vysočina o zařazení/nezařazení jednotlivých žadatelů do stipendijního programu.
(9) Po rozhodnutí Rady Kraje Vysočina budou žadatelé informování o zařazení/nezařazení
do stipendijního programu.
Čl. 5
Základní podmínky poskytnutí stipendia
(1) Do 30. září roku, ve kterém žadatel zařazený do stipendijního programu (dále jen
„stipendista“) ukončí školní rok na zahraniční střední škole, doručí stipendista OŠMS
závěrečnou zprávu v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 těchto Pravidel. Součástí
závěrečné zprávy je potvrzení o úspěšném absolvování ročního studia od zahraniční
střední školy a hodnocení za absolvovaný školní rok (např. vysvědčení). Oba dokumenty
musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii a musí být úředně přeložené
do českého jazyka (v případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do
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českého jazyka nevyžaduje). Nepředložení těchto dokladů je důvodem pro neposkytnutí
stipendia.
(2) Do 30 dnů ode dne předložení závěrečné zprávy předloží OŠMS Radě Kraje Vysočina
materiál k rozhodnutí o poskytnutí darů jednotlivým stipendistům.
(3) Stipendium bude stipendistovi poskytnuto na základě darovací smlouvy.
(4) Na poskytnutí stipendia není právní nárok.
Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Žadatelé zařazení do stipendijního programu před účinností těchto Pravidel budou
po ukončení školního roku na zahraniční střední škole postupovat a stipendium jim bude
poskytnuto dle těchto Pravidel.
(2) Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor školství mládeže a sportu Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Kontaktní osoba: Bc. Jana Čermáková, cermakova.j@kr-vysocina.cz, tel.
564602939.
(3) Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou:
a) příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí stipendia pro studium na zahraniční střední škole
b) příloha č. 2 - Závěrečná zpráva
(4) Tato Pravidla ruší Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium
na zahraničních středních školách v partnerských regionech ze dne 14. 11. 2017
č. 16/17.
(5) Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina.
(6) Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 27. 4. 2021
a schválena usnesením č. 0767/14/2021/RK.

V Jihlavě dne 27. 4. 2021

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních
středních školách v partnerských regionech

Žádost o poskytnutí stipendia
pro studium na zahraniční střední škole
1. Osobní údaje
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození
Trvalý pobyt
Telefon
E-mail
Číslo bankovního účtu
2. Domovská škola v ČR
Název vysílající školy
Adresa vysílající školy
Studijní ročník v době podání
žádosti
Studijní obor
3. Studium v zahraniční střední škole

Studium se uskuteční v

Na období školního roku
Název a adresa zahr. školy
(v případě, že tato skutečnost
v době podání není známa, popíše
žadatel, proč není známa)

Grand Est (Francie)

☐

Spolkové zemi Dolní Rakousko (Rakousko)

☐

Pirkanmaa (Finsko)

☐

Zakarpatské oblasti Ukrajiny (Ukrajina)

☐

Nitranském samosprávném kraji (Slovensko)

☐

4. Ostatní údaje
Bylo Vám již v minulosti stipendium poskytnuto?

Ano ☐

Ne ☐

ve školním roce ………………
ve výši ………………

5. Vyplňte pouze v případě, že žadatel je při vyřizování žádosti zastoupen zákonným
zástupcem nebo jinou osobou
☐

Zákonný zástupce žadatele (u nezletilých žadatelů)

☐

Zástupce žadatele (osoba jednající na základě plné moci za žadatele)

Jméno a příjmení zástupce
Datum narození
Trvalý pobyt
Telefon
E-mail
6. Prohlášení
Svým podpisem beru na vědomí Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro
studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech ze dne ..... ...... 2021.
Svým podpisem beru na vědomí a souhlasím s tím, že Kraj Vysočina zpracovává mé osobní
údaje v rozsahu uvedeném v žádosti a v přílohách k ní odevzdávaných za účelem poskytnutí
stipendia pro studium na zahraniční střední škole v partnerském regionu. Osobní údaje
budou zpracovány a uchovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), po dobu pěti let a následně nebudou předávány žádným třetím osobám.
Pokud budu vybrán/a a rozhodnu se, že se o stipendium nebudu nadále ucházet, neprodleně
toto své rozhodnutí písemně sdělím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
Podpis žadatele: …………………………………
Podpis zákonného zástupce nezletilého žadatele / zástupce žadatele: …………………………
Datum: …………………………………

Příloha č. 2
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních
středních školách v partnerských regionech

Závěrečná zpráva
1. Zhodnocení průběhu studia v rozsahu 2 x A4. (Na začátek uveďte své jméno
a příjmení, zemi a region, ve kterém jste studoval/a, název střední školy a studovaný
obor. Stručně popište, jak Vaše studium probíhalo, co Vám přineslo, s jakými překážkami
jste se během studia setkal/a. Na závěr napište datum a podpis.)
2. Stipendium
Název partnerského regionu:
Výše stipendia v Kč (dle Pravidel):

Nedílnou součástí závěrečné zprávy jsou:
1. Originál nebo úředně ověřená kopie potvrzení o absolvování ročního studia od zahraniční
střední školy a úřední překlad do ČJ
2. Originál nebo úředně ověřená kopie hodnocení za absolvovaný rok (např. vysvědčení)
a úřední překlad do ČJ
(pozn.: úřední překlad do ČJ není vyžadován u dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce)

Čestné prohlášení:
Potvrzuji, že informace obsažené v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.
Podpis stipendisty: …………………………………
Podpis zákonného zástupce nezletilého stipendisty / zástupce stipendisty:……………………
Datum: …………………………………

