Pokyny pro studijní referentky pro evidenci žádostí o přiznání nároku na
sociální stipendium v IS/STAG
Pokyny se opírají o Metodický pokyn rektora pro podávání žádostí o sociální stipendia na
příslušný AR. Studijní referentka či osoba zodpovědná za evidenci sociálních stipendií (dále
jen SR) provádí administraci ve formuláři ES0010 Evidenční karta studenta, záložka Osobní
údaje 2, podzáložka Žádosti – nově, tabulka Sociální stipendia.

1. Podání nové žádosti

U studenta, který podá žádost přes web a přijde na studijní oddělení s žádostí o přiznání
nároku na sociální stipendium, SR uvidí dva nové řádky:
Spodní řádek se stavem Podána žádost a horní se stavem Čeká se na kontrolu studijní
referentkou, pokud ovšem žádost projde kontrolou v IS/STAG vzhledem k matrice.
Pokud ale podle matriky student nárok nemá, např. z důvodu překročení standardní doby
studia, horní řádek má stav odpovídající dané informaci v matrice a student na
stipendium nárok nemá. Toto si ošetří IS/STAG sám.
SR provede v IS/STAG následující úkony:
Tlačítkem Přiznat studijní referentka změní stav žádosti na Dostává stipendium,
pro případ zamítnutí použije tlačítko Zamítnout, viz čl.6 Stipendijního řádu SU.
Parametrem IS/STAG je nastavené, aby se při podání žádosti 1.9. do 13.11. 12:00 (dle
MPR 09-03 pro AR 2009) nastavilo automaticky datum podání 1.9.
U žádostí podaných od 1.9. do 13.11. 12:00 (dle MPR 09-03 pro AR 2009) a pokud je
datum zápisu do studia pozdější než 1.9. příslušného AR, opraví SR položku Datum od
1.9. na první den v následujícím měsíci po datu zápisu do studia (v řádku se stavem
Dostává stipendium), na který student žádost podává. Pole Poznámka slouží k naplnění
komentáře studijní referentkou, např. na řádku se stavem Podána žádost text Žádost
podána + datum podání.
U žádostí podaných po termínu 13.11. 12:00 (dle MPR 09-03 pro AR 2009) opraví SR
položku Datum od v řádku se stavem Dostává stipendium na první den v následujícím
měsíci po datu podání žádosti.

Obr. 1.1: Žádost v Evidenční kartě studenta po podání žádosti, záložka Osobní údaje 2,
podzáložka Žádosti – nově, tabulka Sociální stipendium

Obr. 1.2: Žádost v Evidenční kartě studenta po podání žádosti, přiznání nároku tlačítkem
Přiznat a opravě položky Datum od

Obr. 1.3: Žádost v Evidenční kartě studenta po podání žádosti a nepřiznání nároku
tlačítkem Zamítnout

Obr. 1.4: Žádost v Evidenční kartě studenta po podání žádosti po termínu (viz výše),
přiznání nároku a opravě položky Datum od na řádku se stavem Dostává stipendium

2. Ukončení nároku
Pokud nastane událost, která má za následek ukončení nároku, např. po zadání přerušení
nebo ukončení studia v záložce Student, pak se v podzáložce Žádosti – nově objeví další
řádek s novým stavem. SR opraví položku Datum od v řádku s novým stavem na
poslední den v měsíci před datem ukončení nároku a uloží F10.

Obr. 2.1: Žádost v Evidenční kartě studenta, který pobírá stipendium, po zadání přerušení
v záložce Student

Obr. 2.2: Žádost v Evidenční kartě studenta, který pobírá stipendium, po zadání přerušení
v záložce Student a opravě položky Datum od, záložka Osobní údaje 2, podzáložka Žádosti
– nově, tabulka Sociální stipendium, na řádku se stavem Přerušené studium, aby stav
Dostává stipendium končil poslední den v měsíci před rozhodnou událostí.

Obr. 2.3: Skutečné údaje o přerušení, které jdou do matriky, jsou v záložce Student.

3. Začátek nároku
Pokud nastane událost, která má za následek znovunabytí nároku v aktuálním AR, např.
po zadání nástupu po přerušení v záložce Student, pak se v podzáložce Žádosti – nově
objeví nový řádek se stavem Dostává stipendium. SR opraví položku Datum od v tomto
řádku na první den v následujícím měsíci po znovunabytí nároku a uloží F10.
4. Podání a ukončení žádosti SR
Tlačítkem Podat SR podá žádost, pokud tak student neučinil sám přes web a přišel
s papírovou žádostí na studijní oddělení, dále pak studijní referentka postupuje, jak je
popsáno výše.
Tlačítko Ukončit slouží k tomu, pokud SR potřebuje, aby si student podal žádost znovu.
Tlačítka Podat a Ukončit SR pro běžnou administraci neupotřebí.

Obr. 4.1: Ukončení žádosti tlačítkem Ukončit k 30.11.2009, student může žádost podat
znovu.

Pokud potřebujeme ukončit nárok a současně zamezit podání nové žádosti studentem
v aktuálním AR:

Obr. 4.2: Ukončení žádosti tlačítkem Ukončit k 30.11.2009, pak tlačítkem Podat a
Zamítnout, student nemůže žádost podat znovu, a to do té doby, dokud žádost SR opět
neukončí tlačítkem Ukončit, viz výše.

5. Pravidla v IS/STAG při administraci žádostí

Při opravě položky Datum od musí být zachována časová posloupnost, kterou si
IS/STAG hlídá sám, a proto studijní referentka při opravě data na starší postupuje od
starších stavů k novým (v tabulce odspodu nahoru). Při opravě data na mladší postupuje
obráceně. Po opravě každého řádku musí uložit F10. Položku Datum do studijní
referentka neopravuje, tu si aktualizuje IS/STAG dle vyplněné položky Datum od.
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