Pravidla pro udělování stipendií společností Czech British School, s.r.o.
na The Prague British School pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 12
schváleno usnesením Rady městské části č. R-102-013-17 ze dne 9. 1. 2017

Preambule
1.

Společnost Czech British School, s.r.o., K Lesu 558/2, 142 00 Praha 4, IČ: 27653048, (dále jen „CBS“),
která je zřizovatelem a provozovatelem The Prague British School (dále jen „PBS“), poskytuje na
základě dlouhodobé vzájemné spolupráce s městskou částí Praha 12 se sídlem Písková 830/25, 143 00
Praha 4, IČ: 00231151 (dále jen „MČ“), až 15 stipendijních míst žadatelům s trvalým pobytem na
území městské části Praha 12.

2.

V zájmu transparentnosti a zajištění rovných příležitostí všem žadatelům se CBS s MČ dohodly na
stanovení těchto pravidel pro udělování stipendií, včetně postupu podání žádosti, způsobu určení
oprávněných žadatelů, kritérií výběru vhodných žadatelů a dalších podmínek, za nichž může být
stipendium uděleno.
I. Vyhlášení řízení o udělení stipendií (stipendijních programů)

1.

CBS každoročně stanoví počet volných stipendijních míst pro příslušný školní rok v PBS a před
vyhlášením stipendijních programů, nejpozději do konce kalendářního roku předcházejícího
příslušnému školnímu roku o tomto počtu písemně informuje MČ k rukám příslušného zástupce
starosty.

2.

Celkový počet stipendií udělených CBS nepřesáhne v příslušném školním roce 15, z toho v jednom
ročníku maximálně 5 stipendistů.

3.

MČ po tři měsíce před ukončením podávání žádostí do stipendijních programů zajistí informovanost
o stipendijních programech CBS v Novinách Prahy 12, na webových stránkách MČ a ve všech
základních školách, které zřizuje.

4.

Před vyhlášením řízení o udělení stipendií si obě strany odsouhlasí znění příslušné výzvy. Termín
vyhlášení výzvy bude výsledkem dohody obou stran, zpravidla začátkem měsíce února příslušného
kalendářního roku s tím, že termín a detaily výzvy budou projednávány již zkraje příslušného
kalendářního roku.

5.

Každoročně aktualizovaná výzva o vyhlášení řízení o udělení stipendií tvoří součást těchto pravidel a je
jejich přílohou.
II. Podávání žádostí

1.

Žádost opatřená všemi náležitostmi a přílohami se podává na předepsaném formuláři do data v měsíci
březnu příslušného kalendářního roku předcházejícího začátku dalšího školního roku, které je
specifikováno v aktuálním Vyhlášení řízení o udělení stipendií.

2.

Formulář je v tištěné podobě k dispozici v informační kanceláři na Úřadu městské části
Praha 12 (dále jen „ÚMČ“) a na odboru školství, kultury a vzdělávání ÚMČ (OŠK); ke stažení je na
internetových stránkách MČ (www.praha12.cz) a též na internetových stránkách PBS, a to v české i
anglické verzi (www.pbschool.cz).
III. Žadatel

1.

2.

3.

Žádost o udělení stipendia může podat zákonný zástupce dítěte, které k datu 31. srpna příslušného
kalendářního roku, v němž má být zahájeno studium v PBS, splňuje podmínky pro:
a.

studijní obor IGSCE a dovrší 14 let věku,

b.

studijní obor IB a dovrší 16 let věku.

O stipendium může pro své dítě žádat:
a.

občan České republiky, který je zákonným zástupcem dítěte a žije s dítětem ve společné
domácnosti, za předpokladu, že on i jeho dítě mají k datu podání žádosti trvalý pobyt na území
městské části Praha 12 nejméně 3 roky, a to nepřetržitě,

b.

občan členského státu EU, který je zákonným zástupcem dítěte a žije s dítětem ve společné
domácnosti, za předpokladu, že on i jeho dítě mají k datu podání žádosti trvalý pobyt na území
městské části Praha 12 nejméně 3 roky, a to nepřetržitě, doložený podle ustanovení hlavy IV.
Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

O stipendium nelze žádat pro dítě, které je současným žákem školy (příp. školního zařízení) zřízené
CBS anebo školu navštěvovalo v období kratším než 3 roky před výběrovým řízením o stipendium, do
kterého se chce uchazeč přihlásit.
IV. Posouzení a vyhodnocení žádostí

1.

PBS zajistí, za účasti zástupce OŠK, administraci řízení o žádosti, zejména zkontroluje formální
náležitosti žádostí, provede akademické vyhodnocení a podle kritérií uvedených v příloze k těmto
pravidlům vybere nejlepší uchazeče, kterým stipendium nabídne.

2.

Seznam vhodných kandidátů PBS předá MČ prostřednictvím OŠK. Finální seznam vhodných kandidátů
o přidělení stipendií podléhá schválení MČ formou usnesení Rady městské části
Praha 12.
V. Poskytování stipendia

1.

Na udělení stipendia není právní nárok.

2.

Stipendium je poskytováno ve výši 90% školného, které je stanovováno PBS.

3.

Učební pomůcky, stravování, zahraniční výjezdy, náklady na dopravu, tzv. Český program, aj. hradí
zákonní zástupci stipendisty.

4.

Zákonný zástupce stipendisty je povinen uhradit jednorázový administrativní poplatek ve výši
10.000 Kč.

5.

Poskytování stipendia po celou dobu studia je podmíněno nepřerušeným trvalým pobytem stipendisty
na území MČ, uspokojivými studijními výsledky a chováním a jednáním v souladu s interními
školskými předpisy PBS.
VI. Závěrečná ustanovení

1.

Vzhledem k odlišnému vzdělávacímu programu, který vychází z britské tradice, není PBS zařazena
v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT, proto zákonný zástupce stipendisty zajistí, aby
žák byl současně žákem jiné školy, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, podle § 38
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu oprávněnými zástupci CBS a MČ.

Ing. Michal Bočan v. r.

Milan Maruštík v. r.

jednatel společnosti Czech British School, s.r.o.

starosta městské části Praha 12

