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Opatření rektora č. 2/2019
k ubytovacím a sociálním stipendiím
Studenti, kteří mají zájem o přiznání ubytovacího či sociálního stipendia na měsíce leden
– červen 2019 a splňují podmínky stanovené platným Stipendijním řádem Univerzity Jana
Amose Komenského Praha s.r.o. (dále jen UJAK) musejí řádně vyplnit žádost o přiznání
příslušného stipendia na předtištěném formuláři UJAK a osobně jej odevzdat včetně příloh
v úředních hodinách na studijním oddělení, oddělení plateb,

a to nejpozději do pátku dne 29.3.2019 do 15,00 hod.
Ubytovací stipendium
Žádost se podává na předtištěném formuláři „Žádost o přiznání ubytovacího stipendia
na měsíce leden – červen 2019 (část akademického roku 2018/2019)“, který je k dispozici
na studijním oddělení nebo webových stránkách UJAK.
Student musí doložit občanským průkazem (či jiným dokladem totožnosti) adresu trvalého
pobytu a poskytnout pro tyto účely jeho kopii.
Pokud student, který není občanem České republiky, nemá k dispozici doklad totožnosti,
v němž je uveden jeho trvalý pobyt, je povinen doložit potvrzení vydané Ministerstvem vnitra,
Odborem azylové a migrační politiky, z něhož bude vyplývat, že nemá místo trvalého pobytu
na území hlavního města Prahy.
Sociální stipendium
Žádost se podává na předtištěném formuláři „Žádost o přiznání sociálního stipendia na měsíce
leden – červen 2019 (část akademického roku 2018/2019)“, který je k dispozici na studijním
oddělení nebo webových stránkách UJAK.
Student musí doložit originál formuláře „Sdělení pro účely přiznání sociálního stipendia“
vydaného orgánem státní sociální podpory, z něhož vyplývá, že rozhodný příjem v rodině
zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje za třetí kalendářní čtvrtletí akademického
roku, za který je žádáno sociální stipendium, součin částky životního minima rodiny
a koeficientu 1,5.
Upozornění!
O přiznání stipendia rozhodne rektor do 30.4.2019. Po tomto datu si studenti mohou
vyzvednout rozhodnutí o stipendiu na studijním oddělení, oddělení plateb.
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