
 

 

Vyhlášení řízení o udělení stipendií pro rok 2022/23  

 

 

Stipendium – Prague British International School, Praha 4 – Libuš 

Prague British International School (dále jen PBIS) nabízí ve spolupráci s městskou částí Praha 12 dvě 

možnosti stipendijního studia: 

1. IGCSE + IB 4-leté studium (1 místa)  

2. IB 2-leté studium (0 místa) 

Pozn. (IGCSE – International General Certificate of Secondary Education, IB – International 

Baccalaureate) 

Kritéria výběru: 

Pro získání stipendia na škole PBIS – kampus Libuš je nutno, aby žák/žákyně (dále jen žák) splňoval 

následující kritéria: 

 Datum narození mezi 1. 9. 2006 – 31. 8. 2008 (IGCSE) anebo 1. 9. 2004 – 31. 8. 2006 (IB) 

 V případě IGCSE + IB studia musí mít žák absolvovaný 8. ročník základní školy, v případě IB 

studia musí mít žák absolvovaný 2. ročník čtyřletého (popř. tříletého) oboru středního 

vzdělávání nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. 

 České občanství nebo občanství členského státu EU.  Stejné podmínky jako občan EU má 

i občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž mu 

vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo 

občan státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru. 

 Trvalý pobyt (v případě cizinců pobyt) žáka a jeho zákonného zástupce na území městské 

části Praha 12, a to v období minimálně 3 uplynulých let nepřetržitě ke dni podání žádosti.  

Trvalý pobyt (v případě cizinců pobyt) je prokazován například následujícím způsobem: 

 

 občan ČR občan EU 

doklad 

 

 výpis z informačního systému 

evidence obyvatel MČ Praha 12 
 

 průkaz trvalého pobytu 

 osvědčením o registraci  

 potvrzením o historii pobytu na 

území MČ Praha 12 
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Další požadavky: 

 Výborné studijní výsledky na současné ZŠ / SŠ (Ø známek 1 - 1,5) 

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

 Výborná znalost psaného a mluveného anglického jazyka (odpovídající úrovni 5 – 6 v testech 

IELTS*) 

 Celkové hodnocení uchazeče současnou ZŠ/SŠ, v němž budou uvedeny jeho schopnosti, 

vědomosti, zájmy, talent, přístup ke studiu atd. 

 Dokument prokazující uchazečův zájem o mimoškolní aktivity, veřejně prospěšnou činnost 

(hudba, sport, zájmový kroužek, práce se zvířaty apod.) 

 Účast na soutěžích, olympiádách v rámci ČR i na mezinárodní úrovni bude při rozhodovacím 

procesu považována za výhodu  

O stipendium nelze žádat pro žadatele, který je současným žákem školy zřízené PBIS anebo školu 

navštěvoval v období kratším než 3 roky před výběrovým řízením o stipendium, do kterého se chce 

žadatel přihlásit. 

*IELTS - International English Language Testing System, je mezinárodně uznávaný testovací systém, 

který uznává většina univerzit ve Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a v USA. 

IELTS vyhodnocuje schopnost studovat či jinak se vzdělávat v angličtině. IELTS je jedinou jazykovou 

zkouškou, která je akceptována pro přistěhovalecké účely v zemích, jež jazykovou zkoušku vyžadují. 

Bližší informace o IELTS na http://www.jazykovezkousky.cz/IELTS. 

Testy, které bude třeba podstoupit: 

Test z anglického jazyka (všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, čtení, psaní a mluvené slovo) 

a z matematiky. 

Osobní pohovor s ředitelkou gymnázia a vedoucími IGCSE a IB programu. 

Jak zažádat o stipendium: 

Pro zahájení procesu výběru musí být paní Martině Čejkové, manažerce zápisové kanceláře PBIS, 

zaslány následující dokumenty: 

 Vyplněná přihláška (PBIS P12 Stipendia)  

 Potvrzení o trvalém pobytu (v případě cizinců pobytu) žáka a jeho zákonného zástupce po 

dobu 3 let nepřetržitě na území městské části Praha 12 

 Kopie očkovacího průkazu a potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti 

 Kopie posledního vysvědčení ze ZŠ/SŠ (1. pololetí školního roku 2021/2022) 

 Motivační dopis, v němž žák vysvětlí, proč se rozhodl ke studiu na Prague British 

International School přihlásit, přínos/výhody tohoto studia, plány do budoucna, apod. 

(v anglickém jazyce) 

 Jakékoliv další dokumenty, které mohou být užitečné pro výběr stipendia (certifikáty, 

diplomy, ocenění, doporučení zájmové organizace, atd.) 

http://www.jazykovezkousky.cz/IELTS
https://www.nordangliaeducation.com/en/schools/prague/british-international/admissions/local-scholarships
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Termíny pro uchazeče 

Do 31. ledna 2022 přihlášky musí být doručeny paní Martině Čejkové, manažerce zápisové 

kanceláře Prague British International School. Adresa: Brunelova 960/12, 

142 00  Praha 4 

9. února 2022 Vybraní kandidáti absolvují pohovor a písemné testy 

Do 1. května 2022 PBIS vyrozumí úspěšné kandidáty 

 

Pravidla pro udělování stipendií 

Stipendium v hodnotě 90% školného bude poskytováno úspěšnému studentovi po dobu školní 

docházky dle vzdělávacího programu Prague British International School, tzn. do ukončení 13. 

ročníku (Year 13). Poskytování stipendia po celou tuto dobu je podmíněno nepřerušeným trvalým 

pobytem stipendisty v městské části Praha 12, uspokojivými studijními výsledky a chováním 

a jednáním v souladu s interními školskými předpisy PBIS. 

 

Prague British International School 

K Lesu 2/558 

142 00 Praha 4 - Kamýk  

 

 

 

Přihláška ke studiu je k dispozici např. na webových stránkách ÚMČ Praha 12 www.praha12.cz nebo 

na webových stránkách Prague British International School PBIS P12 Stipendia.  

 

 

 

Vincent Eberhard v. r. 

jednatel společnosti Prague British International School, s.r.o. 

 

http://www.praha12.cz/
https://www.nordangliaeducation.com/en/schools/prague/british-international/admissions/local-scholarships

