
STIPENDIUM FŽO V ČR 
projekt pro podporu rozvoje židovských studií 

 
Společný projekt  

Židovského muzea v Praze a Federace židovských obcí v ČR  
 
 

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

 
Formuláře – před odjezdem 
 

• Žádost o Stipendium       (viz Doklad 1) 
• Čestné prohlášení      (viz Doklad 6) 
• Souhlas se zpracováním osobních údajů    (viz Doklad 7) 

 
Formuláře – po příjezdu 

• Zpráva o studijním pobytu     (viz příslušný formulář ) 
 
 
1. krok:   Posuďte své šance pro získání stipendia – 1 

Vezměte si dokument č. 2 Kritéria pro udělení stipendia a postupně projděte povinná 
kritéria, položky 1 – 6. Pokud zjistíte, že požadavky zde uvedené nemůžete splnit, dále už 
nepokračujte a o udělení stipendia nežádejte. 
 
 
2. krok:   Posuďte své šance pro získání stipendia – 2 

Vezměte si dokument č. 2 Kritéria pro udělení stipendia a postupně projděte bodovací 
kritéria a poctivě se obodujte podle zde uvedených podmínek. Pokud zjistíte, že jste získali méně 
než 55% z maximálně dosažitelných bodů pro vaší kategorii (VŠ/SŠ), dále už nepokračujte a o 
udělení stipendia nežádejte. 
 
3. krok:   Vyplňte Žádost 
Doklad 1. Žádost o udělení stipendia vyplňte žádost pravdivě, přesně a čitelně. Můžete 
vyplňovat i digitálně. Ale nezapomeňte ji potom vytisknout a podepsat. 
 
V tabulce 2. 3. Jazykové znalosti – uveďte jen to, co můžete doložit vysvědčením nebo jiným 
dokladem o složení zkoušky/získání certifikátu. 
Velmi pozorně a pečlivě vyplňte část 3, která se týká specifikace studia, na které žádáte 
stipendium. Pokud si zajistíte opravdu hodnověrné a prokazatelné podklady o plánovaném 
studiu, zvýšíte tím i své šance na udělení stipendia. Neúplně vyplněné žádosti musí komise 
vyřadit. 
 
Tabulky 3. 1 a 3. 2  Specifikace studia, na které žádáte stipendium – ověřte si předem, že 
máte tyto údaje kompletní a správné.  
 
V tabulce 4. vyplňte částku, která je, podle vašeho názoru, podmínkou pro vaše studium. 
 
Možno tento formulář/osnovu vyplnit i digitálně, ale nezapomeňte po vytisknutí podepsat. 
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4. krok:   Zajistěte si, resp. vyplňte doklady 
Doklady 2 – 7 z Povinných kriterií: 
 

Doklad 2: České nebo slovenské občanství doložené kopií ID 
tj. černobílá neověřená kopie OP nebo pasu žadatele 
 
 
Doklad 3: Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (příp. o probíhajícím studiu). 

tj. černobílá neověřená kopie vysvědčení nebo maturitního vysvědčení nebo diplomu VŠ, 
příp. potvrzení příslušné VŠ o posledním ukončeném semestru.  
Předložte pouze jednu kopii dokladu, dokazující vaše nejvyšší dokončené nebo probíhající 
vzdělání.  

V případě potvrzení příslušné VŠ o posledním ukončeném semestru dodejte originál a 
příslušné kontakty pro ověření – tj. jméno, funkce, telefon, e-mail. Doklad bude přijat teprve po 
jeho ověření. 
 
 
Doklad 4: Doporučující dopis od židovské organizace (obce), jejíž je žadatel 
členem a která je součástí FŽO 
Obec (spolek, organizace) napíše žadateli dopis, ve kterém specifikuje: 

1. Datum, ke kterému se stal žadatel členem obce (spolku, organizace). 
2. Popíše detailně míru pasivní/aktivní účasti žadatele na životě obce (spolku, organizace).  
3. Popíše podrobně a konkrétně jeho případný přínos.  
4. Uvede akce, kterých se účastnil, akce, které organizoval.  
5. Uvede případné funkce v organizaci a jejich charakter. 
6. Jednatel obce (spolku, organizace) dopis podepíše a uvede na sebe kontakty (telefon a e-

mail) pro ověření. 
Doklad bude přijat teprve po jeho ověření. 
 
 
Doklad 5: Potvrzení příslušné VŠ nebo pořadatele kurzu v zahraniční, o 
podání žádosti ke studiu, na které žádá stipendium. 
Velmi důležitý doklad, věnujte zadání a získání dokladu významnou pozornost 

1. Musí vystavit příslušný subjekt – pořadatel předmětného studia.  
2. Musí mít patřičné náležitosti, zejm. název a adresa subjektu/školy, jméno zástupce a 

kontaktní údaje (telefon, e-mail).  
3. Musí obsahovat specifikaci studia, jeho rozsah, časový interval studia a další potřebné 

informace. 
4. Musí být uvedeno celé jméno uchazeče vč. adresy příp. dalších údajů. 

 
Doklad 5 bude přijat teprve po jeho důvěryhodném ověření. Věnujte tomuto dokladu 

významnou pozornost, zejména všem požadavkům, které musí obsahovat. Tento doklad musí 
být nahrazen dokladem o přijetí na studium, na které žádáte stipendium ihned, jakmile 
vám bude doručen. Teprve po zaslání či předložení dokladu o přijetí ke studiu vám bude 
přiznané stipendium převedeno na váš účet. 
 

Doklad 5 o přijetí ke studiu doručíte doporučenou poštovní zásilkou do FŽO nejpozději do 
30.6. příslušného roku, kdy byla žádost o stipendium podána. Rozhodujícím datem je datum na 
poštovním razítku na doporučené poštovní zásilce. I v případě, že stipendium bylo žadateli 
přiznáno, ale pokud Doklad 5 nemá po tomto termínu doručení patřičné náležitosti nebo byl 
doručen pozdě, FŽO převod stipendia neprovede. 
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Doklad 6: Čestné prohlášení žadatele  

Součástí čestného prohlášení je závazek, že žadatel vrátí stipendium v plné výši, pokud 
nezpracuje a/nebo nepředá do stanoveného termínu 60 kalendářních dnů od oficiálního data 
ukončení studijního pobytu Zprávu o studijním pobytu 

• Zpráva o studijním pobytu se zasílá doporučeně poštou na adresu FŽO. 
• Rozhodujícím datem doručení Zprávy o studijním pobytu je poštovní razítko na 

doporučené poštovní zásilce. S pozdějším datem nebude vaše zpráva přijata a FŽO bude 
požadovat vrácení celého stipendia! 

 
Možno tento formulář/osnovu vyplnit i digitálně, ale nezapomeňte po vytisknutí podepsat. 
 
 
 
Doklad 7: Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů 
Možno tento formulář vyplnit i digitálně, ale nezapomeňte po vytisknutí podepsat. 
 
 
 
 
5. krok:  Doklady a potvrzení k Bodovacím kritériím 

Prostudujte si pozorně Bodovací kriteria. V pátém sloupci jsou často specifikovány 
doklady, kterými potřebujete doložit svoji kvalifikaci. I text v dalších sloupcích je pro vaše šance 
při udělování stipendia velmi důležitý.  

Nepřipravte se o stipendium tím, že ke své žádosti nepřiložíte patřičné a hodnověrné 
doklady a komise vám body nepřičte. Nezapomeňte tam, kde to je požadováno, připojit funkční a 
kompletní kontakty pro ověření. Pokud se komise na vámi uvedený telefon nedovolá a informace 
nebude moci ověřit, příslušné body vám nepřičte. 
 
 
 
 
6. krok Seznam příloh k Bodovacím kritériím 

Zpracujte seznam všech vašich příloh - dokladů k Bodovacím kriteriím. Seřaďte je 
vzestupně, tak jak je uvedeno v jejich popisu (1. sloupec). Do záhlaví uveďte výrazně vaše celé 
jméno. Zpracujte Seznam příloh do samostatné přehledné tabulky, kdy v 1. sloupci je příslušná 
odrážka, v dalším sloupci uveďte název příslušného dokladu (dokladů). Přehlednost Seznamu 
příloh vám zajistí, že komise nepřehlédne ani jeden doklad a ještě získáte 1 bod do celkového 
součtu. 
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7. krok: Zaslání vyplněné Žádosti o stipendium včetně všech příloh 
 

kompletace všech listin:  
• vyplněná Žádost o udělení stipendia 
• všech 7 podmiňujících dokladů Povinná kritéria 
• všechny další doklady z Bodovacích kritérií 
• Seznam příloh z Bodovacích kritérií 

 
 
 
Kompletně vyplněnou Žádost o udělení stipendia vč. všech podmiňujících informací a dokladů 
uvedených v 4. Povinná kritéria a všech dalších dokladů v 5. Bodovací kritéria vč. kompletního 
a správně zpracovaného Seznamu příloh vložte do obálky A4, napište své jméno a adresu jako 
odesílatele, obálku označte výrazně nápisem STIPENDIUM a odešlete nejpozději do 4. 10. 
2011 doporučeně poštou na adresu: 
 
Federace židovských obcí ČR 
Maiselova 18 
110 01 Praha 1 
 
Přestože je uzávěrka podání žádostí o všechna stipendia pro následující školní rok 2011-2012 k  
4. 10. neotálejte se zasláním na poslední chvíli. Rozhodujícím datem podání přihlášky je 
poštovní razítko na doporučené poštovní zásilce. S pozdějším datem již bude vaše žádost 
automaticky vyřazena. 
 
Žádost o udělení stipendia nelze podat osobně, jediný způsob je doporučená poštovní zásilka.  
 
 
 
Přejeme Vám co nejvíce úspěchů, při podání žádosti o stipendium i při vlastním studiu! 
 
 
 

Federace židovských obcí ČR a její Komise pro udělení stipendií 
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