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Žádost o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na studium
(individuální podpora)
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Kontakty:
(kontaktní adresa pro doručování
korespondence, telefon,
e-mail, apod.):
Číslo bankovního účtu a název
banky žadatele:
Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku od
školního/akademického roku:
Nejvyšší dosažené ukončené vzdělání (středoškolské, vyšší odborné):
Název školy:
Adresa školy:
Jsem přijat ke studiu
na veřejné vysoké škole
Název
školy/univerzity/fakulta:
Adresa školy/univerzity:

Studijní obor:
QF SM OSO 05/01

na soukromé vysoké škole

na vyšší odborné škole
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Rok zahájení studia a
předpokládaný rok jeho
ukončení (doba, v níž má
být dosaženo účelu):
Typ studia:
Výše školného
za semestr/pololetí:
Celková výše požadované
částky (za dobu podpory
studia): 1
Bankovní spojení školy:
Účel dotace:

Podpora studia na vyšší odborné škole popř. na vysoké škole

Odůvodnění žádosti:

Vzhledem k výše uvedenému žádám Městskou část Praha 10 o poskytnutí finančních
prostředků.
Prohlašuji, že všechny údaje, které uvádím v této žádosti, jsou pravdivé.

V ……………… dne….……………

Podpis žadatele: …………………………….

Žadatel je povinen k žádosti předložit níže uvedené dokumenty:
- Potvrzení o tom, že žadatel prošel dětským domovem či obdobným zařízením nebo
náhradní rodinnou péči;
- Doklad o přijetí ke studiu na VŠ nebo VOŠ;
- Maturitní vysvědčení.

1

Výši školného za studium v bakalářském programu lze požadovat v celkové výši maximálně
150.000 Kč (max. 25.000 Kč/1 semestr), při studiu VOŠ lze poskytnout maximálně částku ve výši 75.000
Kč (max. 25.000 Kč/školní rok). Dále je poskytováno maximálně 15.000 Kč na úhradu školních pomůcek
a vybavení (5.000 Kč/1 rok) a také je možné studentovi, který studuje soukromou školu, poskytnout
částku maximálně ve výši 1.500 Kč za celou dobu studia za poplatky spojené se studiem
na VŠ či VOŠ. V případě, že student studuje školu, kde není hrazeno školné, je možné mu poskytnout
finanční podporu na poplatky spojené se studiem až do výše 5.000 Kč za celou dobu studia.
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