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ŽÁDOST O STIPENDIUM ÚSTECKÉHO KRAJE NA AK. ROK 20__/20__ 
 

 o stipendium žádám poprvé 
 

Jméno a příjmení Žadatele: 
(včetně titulů) 

 

Datum narození:  

Trvalé bydliště, ulice č.p./o.č., 
PSČ, město:  

Doručovací adresa ve smyslu 
čl. V. bod 6 písm. b) Smlouvy 

 

Telefon a e-mail:  

Číslo účtu / kód banky, název 
banky: 

 

Studující vysokou školu: 
(Úplný název školy)  

Adresa vysoké školy (ulice 
č.p./o.č., PSČ, město): 

 

Úplný název fakulty:  

Úplný název studovaného 
programu a jeho kód: 

 

Úplný název studijního oboru 
a jeho kód:  

a) Typ programu: 
b) Ročník: 

c) Standardní doba studia: 
a) b) c) 

Forma studia:  

Studijní průměr Žadatele 
za absolvovaný akademický 
rok 20__/20__: 

 

Požadovaná částka Stipendia 
na akademický rok 20__/20__ 20 000 Kč 

Účel, na který Žadatel chce 
dotaci – Stipendium použít: 

K úhradě nákladů souvisejících se studiem v období jednoho  
akademického roku 

Doba, v níž má být dosaženo 
účelu – smluvního závazku: 

Nejpozději do 10 let od ukončení studia  

Datum:  Podpis Žadatele: 

bod 15.5  příloha 3



 2 

 

 

 

Přílohy k žádosti: 
1. ověřený doklad o trvalém bydlišti na území České republiky (tj. potvrzení z informačního systému 

evidence obyvatel) 
2. aktuální potvrzení o studiu na akademický rok 20__/20__, které vydá příslušná vysoká škola, 

ne starší 30 dnů 
3. ověřený doklad prokazující studijní průměr žadatele za poslední absolvovaný akademický rok 

(tj. numerické vyjádření aritmetického průměru; výpis absolvovaných zkoušek, přehled vykonaných 
zkoušek apod.)  

4. prohlášení o pravdivosti uváděných údajů (dle vzoru na https://www.kr-ustecky.cz/stipendium-
usteckeho-kraje/ds-65212/p1=204451  

5. souhlas s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace o zařazení Žadatele do 
Stipendijního programu (dle vzoru na https://www.kr-ustecky.cz/stipendium-usteckeho-kraje/ds-
65212/p1=204451 

6. Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí.  

 

Žádost lze podat: 

osobně nebo písemně na adresu  elektronicky   datovou schránkou 
Krajský úřad Ústeckého kraje   epodatelna@kr-ustecky.cz  ID t9zbsva 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

*žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem 


