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Stipendijní řád Nadačního fondu  
 
Podle čl. 4, čl. 6.1.3 a 6.1.4 statutu Nadačního fondu příznivců Gymnázia Nad Alejí se správní rada NF usnesla na tomto vnitřním 

předpisu. 

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

(1) Tento Stipendijní řád upravuje bližší podrobnosti a podmínky týkající se přiznávání a poskytování stipendií studentům 
Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952. 

(2) O přiznání stipendia rozhoduje správní rada Nadačního fondu. 
(3) Na rozhodování o stipendiu se nevztahují právní předpisy o správním řízení. 
(4) Při předání a převzetí finanční částky odpovídající výši přiznaného stipendia bude vystaveno potvrzení, které podepíše 

student nebo jeho zákonný zástupce  a odpovědný zástupce Nadačního fondu. Jedno vyhotovení potvrzení obdrží student 
nebo jeho zákonný zástupce, druhé vyhotovení si ponechá Nadační fond.  

Čl. 2 
Druhy stipendií  

(1) Studentům mohou být přiznána tato stipendia: 
a) za vynikající studijní výsledky (dále jen “prospěchové stipendium”), 
b) v případech tíživé sociální situace (dále jen “sociální stipendium – Stipendium Alej”), 
c) na podporu studentů gymnázia – uprchlíků z Ukrajiny (dále jen „Stipendium Ukrajina“), 

(2) Stipendia podle odst. 1 se přiznávají jednorázově. 

Čl. 3 
Prospěchová stipendia 

(1) Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi po ukončení studia, jestliže v posledních čtyřech letech studia byl 
jeho studijní prospěch hodnocen „s vyznamenáním“ nebo v případě dosažení výjimečných výsledků při reprezentaci 
gymnázia. Stipendium přiznává správní rada NF na základě návrhu třídního učitele nebo studenta. 

(2) Výše prospěchového stipendia a podmínky pro jeho přiznání bude každoročně stanovena Nadačním fondem dle aktuální 
hospodářské situace Nadačního fondu. Celková výše prospěchových stipendií vyplácených v daném roce není tímto 
Stipendijním řádem omezena. 

(3) Na přiznání prospěchového stipendia není právní nárok. 

Čl. 4 
Sociální stipendia – Stipendium Alej 

(1) Sociální stipendium – Stipendium Alej (dále jen „sociální stipendium“) může být studentovi přiznáno na základě jeho 
žádosti resp. žádosti jeho zákonných zástupců v případě, že je studentovi, resp. jeho zákonnému zástupci přiznána dávka 
státní sociální podpory, zejména přídavek na dítě, podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podmínkou pro 
přiznání sociálního stipendia je studijní prospěch do průměru 1,7 v předchozím klasifikačním období pro studenty nižšího 
gymnázia a do průměru 2,0 v předchozím klasifikačním období pro studenty vyššího gymnázia. K žádosti o sociální 
stipendium je nutné přiložit kopii rozhodnutí příslušného orgánu státní sociální podpory o přiznání dávky státní sociální 
podpory. 

(2) Sociální stipendium může být přiznáno pouze k úhradě zvýšených nákladů spojených s účastí studenta na akcích 
pořádaných gymnáziem, které jsou součástí učebního plánu, jestliže jsou tyto akce pro studenta finančně nedostupné. 

(3) Sociální stipendium může být přiznané také k úhradě nákladů spojených se získáním jazykové zkoušky uznávané jako 
zkouška profilové části maturitní zkoušky (dle vnitřních směrnic gymnázia) a to až do výše 100%. 

(4) V případě zvlášť tíživé sociální situace studenta, např. v důsledku úmrtí v rodině, dlouhodobé nemoci nebo živelných 
událostí, může být sociální stipendium přiznáno i bez splnění požadavků uvedených v odstavci (1) a (2). 

(5) Výše přiznaného sociálního stipendia studentovi je odvozena od celkového objemu prostředků určených správní radou 
Nadačního fondu na toto stipendium. 

(6) Na přiznání sociálního stipendia není právní nárok. 

Čl. 5 
Stipendium Ukrajina 

(1) Stipendium Ukrajina může být studentovi přiznáno na základě zjištěné potřeby nebo požadavku na zajištění výuky, 
souvisejících nákladů (např. školních obědů) nebo školních akcí. Stipendium se přiznává studentům gymnázia – cizincům, 
kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí 
vojsk Ruské federace. 
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(2) Žádost o přiznání Stipendia Ukrajina podává písemně (mail) student nebo učitel gymnázia (obvykle třídní učitel nebo 
organizátor akce). 

(3) O přiznání Stipendia Ukrajina rozhoduje správní rada NF ve zkrácené lhůtě – obvykle per rollam. 
(4) Výše přiznaného sociálního stipendia studentovi je odvozena od celkového objemu účelově darovaných prostředků na toto 

stipendium. 
(5) Na přiznání stipendia není právní nárok. 

Čl. 6 
Financování stipendií 

(1) Prospěchová stipendia jsou financována z rozpočtu Nadačního fondu. 
(2) Sociální stipendia mohou být poskytována výhradně z prostředků věnovaných Nadačnímu fondu dárci přímo na tento účel. 
(3) Stipendia Ukrajina mohou být poskytována výhradně z prostředků věnovaných Nadačnímu fondu dárci přímo na tento 

účel. 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení  

(1) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení správní radou NF a nahrazuje Stipendijní řád Nadačního fondu ze dne 1. dubna 
2022. 

 
V Praze, dne 1.dubna 2022 

  
MUDr. Iva Dudová PhDr. Klára Braunová 

předsedkyně správní rady členka správní rady 
  

Iva Ondráčková Mgr. Zuzana Machátová 
členka správní rady členka správní rady 

 


