
STIPENDIUM  FEDERACE ŽO V ČR 
projekt pro podporu rozvoje židovských studií 

 
Společný projekt  

Židovského muzea v Praze a Federace židovských obcí v ČR  
 

Kritéria pro udělení stipendia  
( 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.   První kolo posuzování žádostí:  

1. Komise pro udělení stipendia FŽO v ČR (dále jen komise) přijme do výběru pouze žádosti 
s poštovním razítkem ne starším než  4. 10. 2011. 

2. Komise vyřadí žádosti s formálními nedostatky, tj. chybějící nebo neúplně zpracované 
formuláře a doklady. 

3. Komise vyřadí žádosti žadatelů, kteří nesplnili povinná kritéria. 
 
2.   Druhé kolo posuzování žádostí:  

4. Komise ohodnotí žádost podle podmínek stanovených v bodovacích kritériích (viz odst. 5).  
5. Komise rozhodne na základě bodovacích kritérií o pořadí uchazečů ve dvou kategoriích, t.j. 

vysokoškoláků a středoškoláků. 
6. Komise přidělí prostředky počínaje prvním v pořadí až do vyčerpání finančního limitu, ale jen 

uchazečům kteří dosáhli ne méně než 55% bodů z bodovacích kriterií, z max. možných. 
7. Komise odůvodní pořadí i přidělené prostředky u každého úspěšného uchazeče o stipendium. 
8. Komise formuluje odůvodnění pro neúspěšné uchazeče. 

 
3.   Podmínky přidělení stipendia  

9. Splnění kriterií položek 1 – 13   a dále 
10. Získání min. 55 % bodů z bodovacích kriterií     a dále 
11. Do vyčerpání finančních prostředků na stipendia pro příslušné období 

 
4.   Povinná kritéria  
pol.  1.   členství v některé z organizací FŽO min. 1 rok 
pol.  2.   typ studia, pro které je stipendium určeno 
pol.  3.   délka studia minimálně 2 měsíce 
pol.  4.   věk žadatele 18–35 let 
pol.  5.   zisk z bodovacích kriterií min. 55 % 
pol.  6.   žadatel stipendium dosud nečerpal 
 
pol. 7.    Doklad 1: Vyplněný formulář Žádost o udělení stipendia a zaslaný podle určených                  

  podmínek a určeného termínu. 

pol. 8.    Doklad 2: České nebo slovenské občanství doložené xerokopií OP. 
pol. 9.    Doklad 3: Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (příp. o  probíhajícím studiu). 
pol. 10.  Doklad 4: Doporučující dopis od židovské organizace (obce), jejíž je žadatel členem a  

  která je součástí FŽO. 
pol. 11. Doklad 5: Potvrzení příslušné VŠ nebo pořadatele kurzu v zahraniční, že žadatel podal  

  přihlášku ke studiu, na které žádá stipendium.  
  Tento doklad musí být nahrazen dokladem o přijetí na studium, na které žádáte  
stipendium, ihned jakmile vám bude doručen.  
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Teprve po zaslání či předložení dokladu o přijetí ke studiu vám bude přiznané  
stipendium převedeno na váš účet. Doklad 5 o přijetí ke studiu je nutno zaslat  
doporučenou poštovní zásilkou do FŽO nejpozději do 10.listopadu2011.. 
Bude-li doručen později, přidělené stipendium bude zrušeno. 
 

pol. 12.  Doklad 6: Čestné prohlášení žadatele že dodá po návratu ze studijního pobytu, na který  
  čerpal stipendium,  vyplněnou osnovu formuláře zpráva o studijním pobytu. Součástí  
  čestného prohlášení je závazek, že stipendium vrátí v plné výši, pokud tuto podmínku  
  nesplní do stanoveného termínu. 

pol. 13.  Doklad 7: Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů  
 (ve znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) 

 

Podrobné vysvětlení a postup je uveden v dokumentu Návod k použití. 
 
 
5. Bodovací kritéria 
 

A.  Aktivní členství v některé 
z organizací FŽO min. 1 
rok 
 

0-7b 0b   členství 1 rok, náhodný účastník akcí
3b   + občasná účast a pomoc organizaci 
5b   + pravidelná pomoc organizaci, častá 
účast akcí 
7b   + pravidelná, aktivní a systematická 
činnost v organizaci, dobrovolná funkce 

viz Doklad 4: Doporučující 
dopis od židovské organizace 
(obce) jejíž je žadatel členem a 
která je součástí FŽO. 
Potvrzení o členství a popis, 
rozsah a charakteristika 
činnosti žadatele v organizaci 
FŽO, podpis jednatele 
organizace, s uvedením 
kontaktů pro ověření. 

B.  Znalost hebrejštiny 
 

0-5b 2b  základní znalost psané a hovorové 
hebrejštiny = uroven alef 
4b  pokročilá znalost psané a hovorové 
hebrejštiny = úroveň bet 
5b  výborná znalost psané a hovorové 
hebrejštiny = úroveň dalet 

Uchazeč dodá důvěryhodný 
doklad o získané úrovni od 
akreditované školy/školitele, , 
s uvedením kontaktů pro 
ověření 

C.  Znalost anglického jazyka 
 
 
 
viz vysvětlivky zkratek pod 
tabulkou 

0-5b 1b  Maturitní zkouška z AJ s výsledkem 
výborně, studium v min.délce 3 semestrů 
na VŠ zakončené zkouškou, státní 
jazyková zkouška 
3b FCE 
5b CAE, CPE, TOEFL, IELTS 

Uchazeč dodá potvrzení 
studijního oddělení VŠ, 
(s uvedením kontaktů pro 
ověření), doklad o úspěšné 
zkoušce, příslušný certifikát 

D.  Znalost dalšího jazyka 
kromě angličtiny a 
hebrejštiny 

0/2b Úroveň státní jazykové zkoušky nebo VŠ studia v min.délce 3 semestrů 
zakončené zkouškou 
 

Uchazeč dodá potvrzení studijního oddělení VŠ, (s uvedením kontaktů 
pro ověření),  doklad o úspěšné zkoušce, příslušný certifikát 

E.  Studijní výsledky  
 
 
 
 
 

0-5b 
 
 
 
 
 
 
 

0-3b 

Žadatel je posluchač nebo absolvent VŠ 
1b průměr 1,51 – 1,99 
3b průměr 1,21 - 1,50 
5b průměr 1,0 – 1,2  
 
 
 
Žadatel je student nebo absolvent SŠ 
(VOŠ) 
1b průměr 1,21 - 1,5 
3b průměr 1,0 – 1,20 

za podmínky: 
o ukončený poslední semestr
o za nejvyšší semestr 
o potvrzení studijního 

oddělení (za poslední 
ukončený semestr) 

 
z posledního ročníkového 
vysvědčení  
(doloženo xerokopií) 

F.  Akademická reference 0/2b Pouze posluchač VŠ denního studia v ČR. Žadatel předloží důvěryhodné 
vyjádření svého vyučujícího s uvedením kontaktů pro ověření.  

http://www.macmillan.cz/index-ielts.htm
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G.  Odborné a akademické 
úspěchy 

0/1b Publikace, umístění v studentské soutěži nebo vlastní odborné publikace 
v tisku. 
 
Předložení hodnověrných originálů, xerokopií nebo dokladů. 

H.  Stipendium bude použito 
na studium: 
hebrejštiny 
 
 
 
 
pro dlouhodobý studijní 
program 

0-10b  
 
6b  ulpan nebo jiné studium v délce min. 
2 měsíce 
 
8b  studium hebrejštiny min. 1 semestr 
 
8b  studium ne kratší než 2 semestry 
10b  studium 4 semestry a více 

viz Doklad 5  
Doklad o přijetí do studijního 
programu, na který žadatel 
žádá stipendium. 

I.  žadatel předloží 
odůvodnění studia 

0-2b 0b   nepředložil nebo zdůvodnění nemá 
požadované náležitosti 
1b   jen částečně přesvědčivé 
2b   zcela přesvědčivé a kompletní 
zdůvodnění 

Argumenty pro výběr typu a 
zaměření studia, zdůvodní 
žádosti o stipendium. 

J seznam příloh 
k bodovacím kriteriím 

0/1b 0b  nepředložil nebo postrádá náležitosti 
1b   kompletní vč. příslušných odrážek A 
– M 

Doklady – přílohy 
k bodovacím kriteriím seřaďte 
vzestupně  
A – M.  

 
Vysvětlení zkratek názvů certifikátů z anglického jazyka: 
FCE - First Certificate in English  CAE - Certificate in Advanced English  
CPE - Certificate of Proficiency in English TOEFL – Test of English as a Foreign English 
IELTS  International English Language Testing System   

http://www.macmillan.cz/index-ielts.htm
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