
STIPENDIUM FEDERACE ŽO V ČR 
projekt pro podporu rozvoje židovských studií 

 
Společný projekt  

Židovského muzea v Praze a Federace židovských obcí v ČR  
 

Základní ustanovení 
( v e ř e j n ě  p ř í s t u p n ý  m a t e r i á l )  

 
1. Účel projektu 
 

Účelem projektu je podpora studií mladých občanů ČR a SR, kteří jsou členy některého ze 
subjektů sdružených ve Federaci židovských obcí v ČR (dále jen FŽO).  
 
Podmínky stipendia upřednostňují 

• nadané studenty s velmi dobrými znalostmi a studijními výsledky a se znalostí 
cizích jazyků  

• žadatele o stipendium, kteří se aktivně účastní života židovské komunity v ČR 
• žadatele o podporu  studia v trvání od dvou semestrů. 

 
2. Zdroje financování 
 

Stipendium FŽO v ČR (dále jen stipendium) je financováno z  daru Židovského muzea 
v Praze (dále jen ŽMP), poskytovaného FŽO a určeného k péči o židovské kulturní dědictví. 
Finanční prostředky jsou poskytovány ŽMP vždy na kalendářní rok a jsou součástí Darovací 
smlouvy v rámci Směrnice č. 8 FŽO. Vyúčtování prostředků se provádí podle příslušného 
specifického předpisu. 
 
3. Základní ustanovení 
  

Stipendium je udělováno na podporu židovských studií kdekoliv ve světě (s výjimkou ČR 
a SR) nebo i na studia dalších oborů v Izraeli.  

Datum uzávěrky přihlášek je  4. 10. 2011 pro následující školní rok 2011-2012.  
O stipendium mohou žádat členové organizací sdružených ve FŽO, kteří jsou k datu 

podání žádosti o stipendium starší než 18 a mladší než 35 let. 
Stipendium je určeno pro studia, která uchazeč ještě nezahájil, v minimální délce studia 2 

měsíce. 
Pro jednoho žadatele je stipendium limitováno částkou Kč 30 000,- a dalšími podmínkami 

(viz dále). 
Stipendium lze použít především a v rozhodující míře na úhradu školného. Pouze ve 

výjimečných případech na další náklady, které se uvedeným studiem prokazatelně 
souvisejí (školné, letenka, ubytování, náklady na pobyt atd.). 

Stipendium může žadatel čerpat pouze 1x. 
Stipendium je nepřenosné a musí být využito pouze na definované účely. 
Na poskytnutí stipendia není zákonný nárok. 

 
Závazná a podrobná pravidla podmínek jsou uvedena v materiálu Kritéria pro udělení 

 stipendia. 



 
 

4. Žádost o udělení stipendia a potřebné doklady 
 

Žádost o udělení stipendia se podává formou vyplněného formuláře (viz Žádost) vč. 
předepsaných příloh. 
 
Závazná a podrobná pravidla podmínek jsou uvedena v materiálu Kritéria pro udělení 
stipendia. 
 
4. 1 Přílohy k žádosti o stipendium 
K formuláři (Doklad 1) Žádost o stipendium FŽO v ČR je nutno přiložit Doklady 2 – 8.  
Výčet, specifikace a podmínky Dokladů 1 – 8 jsou uvedena v materiálu Kritéria pro udělení 
stipendia a podrobně v materiálu Návod k použití. 
 
4. 2 Zaslání a uzávěrka žádostí o udělení stipendia 
Žádost o udělení stipendia, včetně uvedených dokladů, se zasílá pouze doporučeně poštou na 
adresu FŽO.  
Uzávěrka žádostí o stipendium je k  4. 10. 2011 pro následující školní rok.  
Rozhodujícím datem podání přihlášky je poštovní razítko na doporučené poštovní zásilce.  
 
5. Komise pro udělení stipendia 
O udělení a výši stipendií rozhoduje tříčlenná komise složená ze zástupců, delegovaných 
ŽMP, FŽO a Českou unií židovské mládeže (dále jen ČUŽM). Předsedou komise je zástupce 
delegovaný ŽMP nebo FŽO. Čtvrtým členem bez rozhodujících práv je tajemník/ice komise. 
Komise rozhoduje na základě bodovacích kritérií. Výkon funkce členů Komise pro udělení 
stipendia není honorován z částky 150 000 Kč, určené na stipendia. 
Informace o rozhodnutí komise obsahuje:  
 originál vyhodnocovacího formuláře,  
- soupis žadatelů kteří nesplnili podmínky dle povinných kritérií a jejichž    

žádost o udělení stipendia byla vyřazena 
- soupis žadatelů s přiznaným ziskem bodů dle bodovacích kritérií 
- zápis z jednání komise obsahující uchazeče, kterým bylo stipendium uděleno vč. výše 
stipendia se stručným odůvodněním konečného rozhodnutí.. 

 
6. Termíny pro podání a zpracování žádostí: 
6.1 podaní žádostí o udělení stipendia      do     4. 10. 2011 
6.2 rozhodnutí komise       do   17. 10. 2011 
6.3  předání rozhodnutí komise do FŽO     do    20. 10. 2011 
6.4 rozeslání informací všem zúčastněným od FŽO   do    24. 10. 2011 
 
7. Důvody pro zrušení a vrácení stipendia: 
 

7.1 Žadatel nebyl přijat na studium, na které žádal stipendium. 

7.2  V žádosti o udělení stipendia uvedl žadatel nesprávné skutečnosti nebo některé 
skutečnosti zamlčel nebo některý z přiložených dokladů neodpovídá skutečnosti. 
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7.3  Žadatel neodevzdal zprávu o studijním pobytu nebo nesplnil její rozsah nebo uvedl 
nesprávné skutečnosti nebo některé skutečnosti zamlčel nebo neodevzdal zprávu o 
studijním pobytu do stanoveného termínu. 
 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1.  Pro stipendium FŽO v ČR  je vyčleněno 150 000,-  Kč pro školní rok 2011-2012.  
8.2. Nevyčerpané prostředky se převádějí do dalšího období, max. ve výši 100 000,-  Kč. 

Nevyčerpané prostředky nad tuto hranici mohou být použity v rámci rozpočtu FŽO. 
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