
Opatření děkana č. 3/2015 

Stipendijní program děkana FI na podporu perspektivních 
studentů prvních ročníků bakalářského studia 

(ve znění účinném od 12. 10. 2015) 

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a na základě čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu 

Masarykovy univerzity vydávám toto opatření: 

 

Článek 1 

Účel stipendijního programu 

Účelem stipendijního programu je přiznání stipendií perspektivním studentům prvních 

ročníků bakalářského studia. 

Článek 2 

Doba trvání stipendijního programu 

Stipendijní program je vyhlašován pro akademický rok 2015/2016. Není-li do konce 

tohoto akademického roku vyhlášena jiná doba trvání, resp. není-li program zrušen, 

prodlužuje se tento stipendijní program vždy o další akademický rok. 

 

Článek 3 

Okruh oprávněných studentů v rámci stipendijního programu 

(1) Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu může být přiznáno řádně 

zapsaným a řádně studujícím studentům prvního ročníku bakalářských studijních 

programů FI, kteří složili maturitní zkoušku v roce 2015, resp. v daném kalendářním 

roce v případě prodloužení stipendijního programu do dalších let, a splňují alespoň 

jedno z následujících kritérií: 

a) jedná se o absolventa střední školy v ČR, který složil maturitní zkoušku 

z matematiky ve společné (státní) části maturity s hodnocením stupněm 1 

(výborně), 

b) jedná se o absolventa střední školy v SR, který složil maturitní zkoušku 

z matematiky v externí části maturity s procentem úspěšnosti 85 a vyšším, 

c) student se kdykoli v průběhu středoškolského studia zúčastnil jedné 

z následujících soutěží: International Olympiad in Informatics (IOI), Central 

European Olympiad in Informatics (CEOI), International Mathematical 

Olympiad (IMO). 

(2) O přidělení stipendia rozhoduje proděkan pro bakalářské a magisterské studium na 

základě žádosti studenta předložené v průběhu měsíce listopadu na studijní oddělení 

FI, přičemž v případě žádosti na základě účasti na soutěži je nutné doložit doklad 

o účasti v soutěži. 



 

Článek 4 

Výše stipendia v rámci stipendijního programu 

Výše tohoto mimořádného motivačního stipendia po dobu trvání tohoto stipendijního 

programu činí 7.000,- Kč. 

 

Článek 5 

Další ustanovení 

(1) Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je, ve smyslu 

čl. 4 Stipendijního řádu MU, proděkan pro bakalářské a magisterské studium. 

(2) Přiznáním stipendia podle tohoto stipendijního programu není dotčena možnost 

udělit stipendium na základě stipendijního programu na podporu studia vynikajících 

studentů bakalářských a magisterských studijních oborů FI. 

(3) Proděkan pro bakalářské a magisterské studium předkládá na vyžádání zprávu o 

stavu a čerpání stipendijního fondu členům vedení, kolegia a Akademickému senátu 

FI. 

(4) Agendu spojenou s tímto stipendijním programem vede Studijní oddělení FI. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení a kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji 

proděkana pro bakalářské a magisterské studium.  

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem zveřejnění. 

 

 

 

 

V Brně 12. října 2015 
Jiří Zlatuška 

děkan 

 


