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Opatření děkana č. 1/2019 
Mimořádné stipendium na podporu bakalářských studentů 

s dobrými studijními předpoklady 

 

 

1. Účelem tohoto opatření je podpora studentů nově zapsaných na FROV JU, kteří 
zatím nemají nárok na stipendia, jež jsou cílena na nadané studenty a studenty 
s dobrými studijními výsledky na vysoké škole ve vyšších ročnících studia.  

2. Účelem stipendia je motivovat studenty s dobrými studijními předpoklady k zápisu 
na FROV JU a snížit tak studijní neúspěšnost v prvních ročnících bakalářského studia.    

3. Na mimořádné stipendium na podporu studentů s dobrými studijními předpoklady 
mohou dosáhnout pouze studenti 1. ročníků bakalářského studia v prezenční formě 
studia, kteří jsou na FROV JU zapsáni poprvé, a kteří nemají v době zápisu ke studiu 
více než 3 roky od dosažení úplného středního vzdělání.    

4. Za kritérium dobrého studijního předpokladu se pokládá v první fázi i) průměrný 
prospěch z průměrů čtyř posledních ročníků střední školy na konci každého roku 
studia a ii) výsledná známka z maturity a ve druhé fázi pak iii) získání dostatečného 
počtu kreditů pro postup do dalšího semestru studia.  

5. Studenti, kteří splní kritéria v níže uvedené tabulce, obdrží do 90 dnů po zápisu ke 
studiu na FROV JU z moci úřední, budou-li stále studenty, jednorázové mimořádné 
stipendium dle příslušné kategorie, kam spadají:  

              

Celkový průměrný prospěch Celkový výsledek z maturity Výše stipendia (Kč) 

 1,50  1,50 10000 

 1,50  2,00 8000 

1,51 – 2,00  1,50 8000 

1,51 – 2,00 1,51 – 2,00 5000 

 
6. Výsledky ze střední školy musejí být prokázány na studním pracovišti úředně 

ověřenými kopiemi příslušných vysvědčení.   



 

 

 

 
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, Česká republika T/ +420 387 774 601 F/ +420 387 774 634  www.frov.jcu.cz  
Vyřizuje: doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D. 

7. Všichni studenti dle odst. 3, kteří získají po prvním semestru studia do doby 
stanovené harmonogramem akademického roku minimálně 20 kreditů z povinných 
a povinně volitelných předmětů svého studijního plánu, získají z moci úřední 
jednorázové mimořádné stipendium ve výši 8000 Kč. 

8. Toto opatření nabývá platnosti dnem schválení v kolegiu děkana FROV JU a je 
účinné od akademického roku 2019/2020.   

 
 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.  
děkan FROV JU 


