NADAČNÍ FOND ŠANCE PRO TALENT
– PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE ZE
ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ
Nadační fond Šance pro talent poskytuje ve svém programu nadační příspěvky ve formě
studijního stipendia pouze nadaným dětem a mládeži při prezenčním (denním) studiu na
středních uměleckých, a vysokých uměleckých školách.
Žadatel o poskytnutí příspěvku vyplní žádost a přiloží k ní požadované dokumenty
(informace o dokumentech naleznete v samotné žádosti níže), a vše zašle na adresu
Nadační fond Šance pro talent, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
nejpozději do 25. května 2018. Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty!
Bez řádného vyplnění žádosti a při nedoložení požadovaných dokumentů nebude na
žádost brán zřetel a žadatel nebude zařazen do programu nadačního fondu.
Další postup:
První kolo výběrového řízení proběhne na základě prospěchu z druhého pololetí posledního
doložitelného vysvědčení. Požadovaný průměr* prospěchu je rozdělen podle typu, tedy
náročnosti školy.
Typ školy
Požadovaný průměr prospěchu za školní rok
Základní škola umělecká
nejvýše do 1,5
Základní škola
nejvýše do 2,0
Konzervatoř
nejvýše do 1,5
Vysoká škola (AMU, JAMU)
nejvýše do 2,0
*
Průměr je součet známek (bez známky z chování), který se dělí počtem známkovaných předmětů.
V říjnu 2016 obdrží žadatel informaci, zda postoupil do dalšího kola, a přesné datum konání
pohovoru s novými žadateli, který se uskuteční v druhé polovině října nebo začátkem listopadu
2016. Do tří týdnů od konání pohovoru obdrží žadatelé písemné vyrozumění o případném
poskytnutí příspěvku.
O přiznání nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadačního fondu. Podpora
není nároková, tj. není poskytována automaticky všem žadatelům o příspěvek. Pro
udělení příspěvku a jeho výši jsou rozhodující především studijní výsledky a sociální
situace žadatele.
Příspěvek nadačního fondu nemůže být poskytnut zároveň s jinou finanční pomocí
dalšího nadačního fondu, nadace nebo programu MŠMT pro studenty ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí. Příspěvek není poskytován studentům doktorandského
studijního programu.

Informace a přihlášku je možno získat na internetové adrese www.sanceprotalent.cz,
www.sanceprotalent.cz, nebo na adrese Nadační fond Šance pro talent, Přístavní 49, 170 00
Praha 7; kontaktní osoba: Kamil Vavrek, tel. +420 607 242 260, e-mail: info@sanceprotalent.cz.

NADAČNÍ FOND ŠANCE PRO TALENT
- podpora vzdělávání
nadaných dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí-

Žádost na školní rok 20017/18
1.Osobní údaje o studentovi
Jméno a příjmení studenta (titul)
Číslo občanského průkazu studenta
Rodné číslo studenta

Věk

Trvalé bydliště studenta

PSČ

Kontaktní adresa studenta (pokud
se neshoduje s trvalým bydlištěm)
Kontaktní telefon (i mobilní)
a e-mailová adresa

PSČ

V případě, že student je mladší 18 let, o dotaci může žádat pouze zákonný zástupce.
V případě, že student je starší 18 let, o dotaci žádá student sám, tudíž není nutné vyplnit tabulku s údaji o zákonném
zástupci.

2. Údaje o zákonném zástupci (rodiči) studenta (vyplňte u studentů mladších 18 let)
Jméno a příjmení zákonného
zástupce
Číslo občanského průkazu
zákonného zástupce
Rodné číslo zákonného zástupce
Trvalé bydliště zákonného zástupce

PSČ

Kontaktní adresa zákonného
zástupce (pokud se neshoduje
s trvalým bydlištěm)
Kontaktní telefon (i mobilní)
a e-mailová adresa

PSČ

3. Údaje o rodině
Počet členů ve společné domácnosti
Z toho počet nezaopatřených dětí - dětí, které nemají
vlastní příjem (včetně studenta/žadatele)
Zaměstnání otce *
Zaměstnání matky *
* v případě, že student nežije ve společné domácnosti s rodiči, uveďte zaměstnání jiných živitelů rodiny (např.
sourozenec)
* Je třeba uvést i evidenci na Úřadu práce, mateřskou dovolenou apod.

4. Údaje o škole, kterou bude navštěvovat v nastávajícím školním roce
Název školy
Typ školy
(SŠ, VOŠ, VŠ)
Adresa školy
Obor
Ročník v nastávajícím
školním roce
Forma studia*:
Kolikaleté studium
Způsob ukončení studia*:
Telefon školy

Prezenční:
Maturita:

Kombinované:
Absolutorium:

Distanční:
Státní závěrečná zkouška (VŠ):

E-mail školy
*
zaškrtněte odpovídající formu studia/způsob ukončení studia

5. Údaje o předcházející ukončené základní, střední, vysoké škole (nehodící se škrtněte)
Název školy
Adresa školy
e-mail
Telefon
Studium ukončeno v roce

V ………………………..dne……….. 201...

……………………………….
Podpis žadatele

Povinné přílohy k této žádosti:
a) Studenti, kteří končí základní školu a nastupují do prvního ročníku jednotlivých typů středních škol:
- originál nebo úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení z 9. třídy základní školy
(originál bude vrácen po pořízení kopie)
- kopie vyrozumění o přijetí na konzervatoř, SŠ (umělecká), VŠ (AMU)
b) Studenti, kteří již chodí do dalších ročníků jednotlivých typů středních škol:
- originál nebo úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku
studia na stávající škole (originál bude vrácen po pořízení kopie)
c) Studenti, kteří nastupují do prvního ročníku vysoké školy nebo konzervatoře:
- originál nebo úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze střední školy (originál
bude vrácen po pořízení kopie)
- kopii maturitního či jiného vysvědčení o závěrečné zkoušce ze střední školy
- kopii vyrozumění o přijetí na konzervatoř nebo VŠ (AMU)
d) Studenti, kteří již chodí do dalších ročníků Konzervatoře nebo VŠ (AMU):
- potvrzení o studiu a úspěšném ukončení posledního semestru studia na formuláři
nadačního fondu Šance pro talent

