
Směrnice děkana č. 1/2010 

 

Pravidla stipendijního programu 
na podporu studia vynikajících studentů bakalářských a 
magisterských studijních oborů Fakulty informatiky MU 

(ve znění účinném od 8.3.2010) 

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

zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici. 
 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tato směrnice upravuje pravidla pro přiznávání a poskytování stipendií studentům zapsa-

ným do bakalářského nebo magisterského studijního oboru na Fakultě informatiky Masa-
rykovy univerzity (dále jen FI MU). 

(2) Podle tohoto Stipendijního programu může být přiznáno stipendium pouze studentům, na 
něž se nevztahuje ustanovení o poplatcích spojených se studiem podle § 58 odst. 3 nebo 

odst. 4 zákona o vysokých školách. 

(3) Směrnice navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 

 

Článek 2 

Účel stipendijního programu 

 

(1) Cílem programu je podpora studentů, kteří dosahují vynikající studijní výsledky. 

 

Článek 3 

Pravidla pro přiznání stipendia  

 

(1) Kritériem pro přiznání stipendia v aktuálním semestru jsou výsledky studia, které student 

dosáhl v posledních dvou ukončených semestrech studia. Pro studenty, kteří absolvovali 
ve svém studijním programu pouze jeden semestr, jsou rozhodující výsledky v tomto se-

mestru (dále jen rozhodné období). 

(2) Do výsledku studia v rozhodném období se nezapočítá klasifikace a kredity za uznané 

předměty z neúspěšně ukončeného studia a z úspěšně ukončeného studia podle čl. 14 

odst. 5 SZŘ s výjimkou klasifikace a kreditů získaných se souhlasem FI MU na vysoké 
škole v České republice nebo v zahraničí. 

(3) Pro přiznání stipendia musí být splněny podmínky: 

a) průměrná klasifikace v rozhodném období nepřesáhla hodnotu 1,50 a  

b) poměr počtu kreditů získaných v rozhodném období a průměrné klasifikace v rozhod-
ném období je alespoň 40. 

 



Článek 4 

Zdroje financování a výše stipendia 

 

(1) Zdrojem financování je stipendijní fond FI MU. Objem prostředků určených pro financo-
vání Stipendijního programu je určen rozpočtem FI MU. 

(2) Stipendium se přiznává jednou za semestr. 

(3) Stipendium je přiznáváno ve výši stanovené podle počtu studentů, kteří splní podmínky 

pro jeho přiznání a objemu finančních prostředků určených pro jeho financování. Při při-

znání stipendia je též přihlédnuto k míře, v níž jednotliví studenti splnili podmínky pro je-
ho přiznání, a to následujícím způsobem: 

a) za hodnotu průměrné klasifikace studenta rovné 1,00 je přiznáno nejvyšší stipendium, 

b) za hodnotu průměrné klasifikace studenta v intervalu od 1,01 do 1,20 (včetně) 

v maximální výši dvou třetin částky podle odst. 3a), 

c) za hodnotu průměrné klasifikace studenta v intervalu od 1,21 do 1,50 (včetně) 

v maximální výši jedné třetiny částky podle odst. 3a). 

(4) Rozhodujícím dnem pro určení, zda student splnil podmínky programu, je poslední den 

zkouškového období semestru, který předchází semestru, v němž se stipendium uděluje. 

V případě uznaného studia v zahraničí platí přiměřeně termínům studia v zahraničí. 

(5) Návrh pro přiznání stipendia podává děkanovi proděkan pro studijní záležitosti. 

(6) Stipendium se vyplácí jednorázově, nejpozději po uplynutí 8. týdne výuky v semestru, 
bezhotovostním převodem na bankovní účet. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato směrnice ruší směrnici děkana č. 2/2006 „Pravidla stipendijního programu na podpo-

ru studia vynikajících studentů bakalářských a magisterských studijních oborů Fakulty in-
formatiky MU“ s účinností od 8. března 2010. 

(2) Podáváním informací k jednotlivým ustanovením a průběžnou aktualizací směrnice pově-
řuji proděkana pro studijní záležitosti. 

(3) Kontrolu dodržování vykonává tajemník FI MU. 

(4) Směrnice nabývá účinnosti dnem 8. března 2010. 

 

 
 

V Brně dne 8. března 2010 
 

 
Jiří Zlatuška 

děkan FI MU 


