Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení krajského vzdělávání
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
www.kr-olomoucky.cz

Žádost o poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje
I. Osobní údaje
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození
Rodné číslo
Trvalé bydliště (včetně PSČ)
Telefon
Email
Číslo bankovního účtu (včetně
kódu banky)

II. Domovská škola v ČR
Název vysílající školy
Adresa vysílající školy
Studijní ročník v době podání
žádosti
Fakulta (v případě VŠ)
Studovaný obor
Studijní program (v případě VŠ)
Forma studia
Studijní průměr žadatele za
školní /akademický rok 2013/2014

III. Pobyt v zahraničí
Studijní pobyt se uskuteční v
(název státu)
(název státu)
Název školy (hostitelské instituce)
Adresa školy
Na období od – do (den, měsíc, rok)

IV. Návrat do ČR
Předpokládaný termín návratu
do ČR*
* Předpokládaný termín návratu do ČR se nemusí shodovat s termínem ukončení studijního
pobytu. Na studijní pobyt může navazovat např. poznávací pobyt v dané zemi apod.

V. Ostatní údaje
* Odpovídající údaj označte křížkem
Bylo Vám již v minulosti stipendium poskytnuto?

Ano

Ne

Stipendium mi bylo poskytnuto
na období od – do

VI. Vyplňte pouze v případě, že žadatel je při vyřizování žádosti
zastoupen jinou osobou
* Odpovídající údaj označte křížkem
Zákonný zástupce žadatele (u nezletilých žadatelů)
Zástupce žadatele (u zletilých žadatelů, osoba na základě plné moci
pověřená vyřizováním)

Jméno a příjmení zástupce
Datum narození
Trvalé bydliště
Telefon
Email

PROHLÁŠENÍ:
Beru na vědomí Pravidla pro poskytování Studijního stipendia Olomouckého kraje
ze dne 4. prosince 2014.
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v přílohách
k němu odevzdávaných pro účely poskytování stipendia byly zpracovány
při vyřizování mé žádosti a uchovány pro potřeby Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, po dobu pěti let od jejího odevzdání. Pokud budu vybrán/a
a rozhodnu se, že se o stipendium nebudu nadále ucházet, neprodleně toto své
rozhodnutí písemně sdělím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Olomouckého kraje.
Podpis žadatele:

………………………………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce nezletilého žadatele/zástupce žadatele:
……………………………………………………………………………………………….
Datum:

Požadované přílohy k žádosti:

1.

doklad o trvalém bydlišti na území Olomouckého kraje (předložení
občanského průkazu při osobním podání žádosti/ oboustranné kopie
občanského průkazu žadatele doplněné o signované čestné prohlášení
o shodě kopie s originálem dokumentu při podání žádosti poštou či při podání
žádosti v zastoupení jinou osobou);

2.

aktuální potvrzení o studiu v ČR, které vydá příslušná střední, vyšší odborná
nebo vysoká škola;

3.

doklad prokazující studijní průměr žadatele za absolvovaný
školní/akademický rok 2013/2014 opatřený razítkem školy a podpisem
statutárního zástupce (střední škola – katalogový list; vyšší odborná škola –
výkaz o studiu, prospěchová karta; vysoká škola – zápisový list, studijní karta,
transcript of record…);

4.

doporučení školy v ČR, na níž uchazeč studuje, ke studiu v zahraničí;

5.

doklad o předběžném přijetí ke studiu na školu v zahraničí (např. kopie
akceptačního dopisu);

6.

motivační dopis;

7.

plná moc (nemusí být notářsky ověřena) – pouze v případě, že je žádost
o stipendium vyřizována jinou osobou pověřenou žadatelem.

Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí!

