Příloha č. 1

"Zásady pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty
zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských
domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní
rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou".
(dále jen „Program podpory“)
Městská část Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“) podporuje děti, které odcházejí z dětského domova
nebo jiného obdobného zařízení, nebo které prošly náhradní rodinnou péčí. Cílem této podpory je
umožnit těmto mladým lidem získat vzdělání na vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Poskytnout jim
podporu a vhodné podmínky pro úspěšné absolvování studia za spolupráce Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“), které je pro účely programu pověřenou
osobou.
Tyto zásady upravují podmínky pro poskytování stipendia osobám definovaným v cílové skupině
Programu podpory.
MČ Praha 10 uzavře individuální smlouvu se studentem cílové skupiny o poskytování stipendia
za účelem úhrady nákladů souvisejících se studiem na vysoké škole (dále jen „VŠ“) nebo vyšší odborné
škole (dále jen „VOŠ“), které mají své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy
a umožní platbu školného jen za jeden semestr předem, při splnění níže uvedených podmínek.
Osoba, která má zájem o studium na soukromé VŠ a chce-li uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia, je
povinna tuto skutečnost předem projednat s MČ Praha 10, odborem sociálním, nejpozději však před
uzavřením smlouvy o studiu se soukromou VŠ. Osobě, která má zájem využít tento program, může být
poskytnuto stipendium pouze jednou, a to buď na jedno studium VOŠ nebo jedno bakalářské studium
VŠ.
I. Základní podmínky pro poskytnutí stipendia – cílová skupina:
a) Osoba, která se nachází ve věkovém rozmezí 18 až 26 let s tím, že do programu se může
přihlásit student, který dovršil věku max. 23 let.
b) Osoba, která prošla dětským domovem, obdobným zařízením, náhradní rodinnou péčí
(pěstounská péče, poručenská péče) nebo která pobývá v dětském domově, obdobném
zařízení nebo náhradní rodinné péči (poručenská péče, pěstounská péče).
c) Osoba, která splnila podmínky přijetí k prezenčnímu studiu na VŠ v bakalářském studijním
programu nebo přijetí k prezenčnímu studiu na VOŠ.
d) MČ Praha 10 podpoří v daném akademickém/školním roce maximálně
10 studentů, kteří nastoupí do 1. ročníku příslušného studia. V případě zájmu přesahující
kapacitu tohoto programu rozhodne o výběru jednotlivých žadatelů Rada městské části Praha
10.
II. Výše a účel stipendia:
a) Účelem stipendia je uhradit za studenta náklady spojené s prezenčním studiem
na VŠ nebo VOŠ.
Stipendiem se rozumí:
aa)
úhrada školného na VŠ nebo VOŠ,
ab)
úhrada školních pomůcek a vybavení,
ac)
úhrada dalších poplatků spojených se studiem.

b) Studujícímu na VŠ bude poskytováno stipendium vždy za jednotlivý semestr po splnění
studijních povinností za předcházející semestr. Studujícímu na VOŠ bude poskytováno
stipendium za rok, které bude vyplaceno dle požadavku školy a po splnění studijních povinností
za předcházející školní rok. V případě požadavku VOŠ a po splnění studijních povinností je
možné stipendium poskytnout pololetně.
c) Maximální poskytovaná částka při studiu na VŠ je 25 000 Kč/semestr. Při studiu na VOŠ je
maximální poskytovaná částka 25 000 Kč/školní rok. V případě pololetní platby za studium
na VOŠ činí maximální poskytovaná částka 12.500 Kč /pololetí. Tato část stipendia je vždy
poskytována na účet dané školy na základě školou vystavené faktury, kde odběratelem je MČ
Praha 10.
Dále bude studentovi poskytnuto na začátku každého akademického/školního roku
stipendium ve výši 5.000 Kč na úhradu školních pomůcek a vybavení. Tato část stipendia
nepodléhá vyúčtování a bude vyplacena přímo studentovi.
d) V průběhu celého studia může být studentovi, kterému je hrazeno školné dle ustanovení
článku II. písm. c), na základě jeho žádosti zvýšeno stipendium maximálně však do částky
1.500 Kč za poplatky spojené se studiem na VŠ či VOŠ, jako např. poplatek za příjímací řízení,
poplatek za vystavení duplikátu indexu a poplatek za vystavení duplikátu průkazu studenta.
Zvýšení stipendia bude poskytnuto na základě samostatné žádosti studenta a bude mu
vyplaceno až po předložení účetního dokladu. V případě, že není hrazeno školné ve smyslu
ustanovení článku II. písm. c) těchto Zásad je možné stipendium navýšit studentovi až do výše
5.000 Kč.
III. Postup při poskytnutí stipendia:
a) Řádně vyplněnou žádost o stipendium podají studenti VŠ na ÚMČ Praha 10 prostřednictvím
podatelny nebo osobně doručí na sociální odbor do 31. 8. na zimní semestr a do 28. 2. na letní
semestr. Studenti VOŠ při roční platbě školného podají žádost do 31. 8., v případě pololetních
plateb školného budou postupovat stejným způsobem jako studenti VŠ.
b) Pro posouzení, zda student splňuje podmínky pro poskytnutí stipendia, student předloží:
ba)
řádně vyplněnou žádost,
bb)
doklad totožnosti,
bc)
rozhodnutí o přijetí ke studiu na VŠ či VOŠ (pokud již splnění této
podmínky nedoložil v předchozí žádosti) nebo doklad o splnění
studijních povinností za předcházející období,
bd)
doklad o splnění podmínky uvedené v článku I. písm. b)
(pokud již splnění této podmínky nedoložil v předchozí žádosti),
be)
doklad o vyúčtování školného. Vyúčtováním za I. pololetí/semestr studia
se v tomto případě rozumí, doklad – potvrzení o zápisu studenta do
příslušného ročníku studia. Vyúčtováním za II. pololetí/semestr studia
je potvrzení o trvajícím studiu k datu zahájení letního semestru/pololetí.
c) Sociální odbor žádosti přijme a vyhotoví jejich seznam.
d) Vyhotovený seznam žadatelů, se kterými dosud nebyla podepsána smlouva, předá sociální
odbor ke schválení RMČ a ZMČ.
e) Po schválení ZMČ sociální odbor vyhotoví Smlouvy o poskytování stipendia. Oboustranně
podepsané smlouvy předá sociální odbor žadatelům a zajistí vyplacení stipendia na první
semestr studia na VŠ či prvého ročníku/pololetí studia na VOŠ. Po podpisu smlouvy studentem
odbor sociální podá informaci CSOP o tom, že vstoupil do Programu podpory nový student.
f) Pokud student, se kterým již je podepsána smlouva, podá žádost o poskytnutí stipendia
dle těchto Zásad, bude při splnění stanovených podmínek vyplaceno stipendium v souladu
s uzavřenou smlouvou.

IV. Povinnosti studenta:
a) Student udělí do smlouvy o poskytování stipendia souhlas se shromažďováním osobních údajů
a udělí MČ Praha 10 souhlas a jí pověřené osobě zjišťovat jeho studijní výsledky a plnění
studijních povinností.
b) Student se ve smlouvě zaváže, že bude spolupracovat s MČ Praha 10 nebo jí pověřenou osobou
na sestavení a vyhodnocování individuálního studijního plánu a bude ji pravidelně informovat
o plnění studijních povinností, nejpozději však vždydo konce příslušného zkouškového období
v daném akademickém či školním roce.
c) V případě, že student předčasně ukončí studium, je povinen tuto skutečnost oznámit předem
MČ Praha 10 (odbor sociální) a jí pověřené osobě.
V. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.:
a) podílí se na informační kampani Programu podpory a získává nové studenty, o jejichž zájmu
pravidelně informuje MČ Praha 10, odbor sociální, a to vždy nejpozději do 31. 7. kalendářního
roku.
b) zajišťuje individuální podporu studentům, která spočívá v intenzivním kontaktu se studentem,
v podpoře při řešení studijních povinností a jeho životních situací. CSOP zpracovává a sestavuje
individuální plány se studenty a je v úzkém kontaktu s VŠ a VOŠ, na kterých studenti zapojeni
do Programu podpory studují (kontroluje studijní výsledky, spolupracuje se studijním odd.).
V případě, že CSOP zjistí u studenta neplnění jeho studijních povinnosti či individuálního plánu,
bezodkladně informuje v této věci odbor sociální MČ Praha 10. CSOP jedná s jednotlivými
školami a garantuje, že v případě, že student ukončí předčasně studium, nebude povinen
uhradit školné za celý školní/akademický rok.
c) předkládá odboru sociálnímu ÚMČ Praha 10 měsíčně, nejpozději však do 10. dne následujícího
měsíce, zprávu o provozu Studentského domu, která obsahuje zejména informace:
ca)
o práci se studenty zapojených do tohoto programu,
cb)
o naplněnosti kapacity objektu Studentského domu včetně ukazatele
měsíční obložnosti,
cc)
o výši vybraných finančních prostředků za ubytování,
cd)
a další skutečnosti, o které MČ Praha 10 projeví zájem.
d) zajišťuje provozování objektu Studentského domu Záběhlická 79, Praha 10.
e) poskytuje bezplatné ubytování studentům zařazeným do tohoto programu v objektu
Studentského domu Záběhlická 79, Praha 10.
V případě volné kapacity objektu Studentského domu je CSOP povinno přednostně poskytnout
ubytování studentům dříve zapojeným do Programu podpory, pokud jejich další studium
bezprostředně navazuje po absolvování VOŠ nebo po ukončení bakalářského studia. Toto
ubytování si již student hradí.
Dále je CSOP v případě volné kapacity objektu Studentského domu oprávněno poskytnout
ubytování i ostatním studentům z VŠ či VOŠ dle platného ceníku organizace za ubytování.
Výjimky při uplatňování Zásad schvaluje pouze Rada městské části Praha 10.
Na zařazení do Programu podpory studenta není právní nárok, toto je ve výlučné kompetenci
Zastupitelstva městské části Praha 10.

