Moravská vysoká škola Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, 77900
+420 587 332 311| mvso@mvso.cz

UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
je studentem bakalářského studijního programu v prezenční formě studia,
studuje v prvním studijním programu, nebo přestoupil z jednoho studijního
programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; přestoupením se
rozumí ukončení jednoho studijního programu a přijetí do druhého studijního
programu stejného nebo obdobného obsahu; v případě souběžně studovaných
studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním
programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani
v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
nemá místo trvalého bydliště v okrese Olomouc.
Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního
systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“) a z informačního
systému vysoké školy a žádost studenta o jeho přiznání.
Žádost o ubytovací stipendium podává student prostřednictvím ekonomického
oddělení nejpozději do jednoho měsíce od dne zápisu do ročníku, přičemž žádost
platí vždy pouze na jeden akademický rok.
Nárok na ubytovací stipendium může vzniknout studentovi, který splňuje
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, od prvního dne semestru, kdy
student zahájil studium na vysoké škole. Podmínka stanovená v odstavci 1 písm. b)
je zachována, je-li student zapsán ve studijním programu, do něhož přistoupil ze
studijního programu uvedeného v odstavci 1 písm. b), anebo povolí-li
v odůvodněném případě ředitel výjimku.
Podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Nárok na ubytovací stipendium
nevzniká za měsíc červenec a srpen. Student má nárok na ubytovací stipendium za
každý kalendářní měsíc, po který splňuje všechny podmínky. Nárok na výplatu
ubytovacího stipendia vzniká od prvního dne měsíce, ve kterém student nastoupil
ke studiu.
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UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Ubytovací stipendium nelze vyplácet:
za měsíce, kdy měl student po celý měsíc přerušeno studium,
od měsíce následujícího po dni ukončení studia podle §55 a §56 zákona,
od měsíce následujícího po dni, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro
přiznání ubytovacího stipendia.
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