
Studijní nadace CS Cabot 

Žádost o přidělení stipendia pro akademický rok 2022/2023 

1. OSOBNÍ ÚDAJE O ŽADATELI 

Jméno: ……………………..…………………................ RČ: ………………………….. Číslo bank.účtu:............................................. 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………………................................................. 

Telefon: ………………………… Mailová adresa:* …………………………………..…………………………..........................................  
*jen pokud ji pravidelně používáte 

2. STUDIUM A STUDIJNÍ VÝSLEDKY 

Akad.rok Obor, škola Ročník Studij. průměr ** 

2020/2021    

2021/2022    

2022/2023 Budu studovat:  
----------------- 

**  POVINNÝ ÚDAJ ovlivňující výši stipendia!! Pokud jsme v I. Ročníku, uveďte průměry ze SŠ. 

Další úspěchy, vynikající výsledky apod. ………………………………………………………………………….................................... 

3. SOCIÁLNÍ SITUACE ŽADATELE A JEHO RODINY 

Popište prosím stručně sociální situaci vaší rodiny a jaké jsou hlavní důvody Vaší žádosti o stipendium: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A/ Počet členů společně žijících v domácnosti celkem: ………..  z toho vyživované děti *: …………….. 

Sourozenci – jména                  věk                 navštěvovaná škola  

..…………………………….       ……..              …………………………………………………………………..     

..…………………………….       ……..               ………………………………………………………………….. 

………………………………      ……..               ………………………………………………………………….. 

………………………………      ……..               …………………………………………………………………..    

• neuvádějte osoby žijící ve společné domácnosti s vlastním příjmem nebo bez příbuzenského vztahu 

B/ Příjmy rodiny (čisté měsíční):* 

Matka nebo ZZ žadatele: ……………………....................... 

Bydliště: ………………………………………………........................ 

Zaměstnání: …………………………………………….................... 

Příjem ze zaměstnání či podnikání:**…………………......... 

Invalidní důchod: …………………………………….................... 

Starobní důchod: ………………………………………................. 

Vdovský důchod (do kdy): …………………………….............. 

Podpora v nezaměstnanosti: …………………………............ 

Jiné i nepravidelné příjmy: ……………………………............. 

Mimořádné příjmy, výhry, dary: ………………………......... 

 

Otec nebo ZZ žadatele:  ………………………........................ 

Bydliště: ………………………………………………....................... 

Zaměstnání: ……………………………………………................... 

Příjem ze zaměstnání či podnikání**……………………........ 

Invalidní důchod: …………………………………….................... 

Starobní důchod: ………………………………………................. 

Vdovecký důchod (do kdy): ..…………………………............. 

Podpora v nezaměstnanosti: ………………………….............  

Jiné i nepravidelné příjmy: …………………………….............. 

Mimořádné příjmy, výhry, dary: ………………………........... 

C/ Jiné příjmy rodiny (čisté měsíční):  

Sociální příplatek (v nouzi)…………..   Rodičovský příspěvek/PPvM***: …….…..Příspěvek na bydlení: ………............. 

***nejedná se o PnD sourozenců 



 

D/ Příjmy žadatele (čisté měsíční):  

Vyživovací povinnost: ……............... Sirotčí důchod: …………………..........   Přídavek na dítě***:  …………….. 

Příspěvek na ubytování ............ Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: ……....................................................  

Sociální stipendium: ……………… Jiné příjmy od školy či státních úřadů (specifikujte prosím) : 

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Jiná sdělení: 

POZOR!! Nyní nově je potřeba vyplnit také excelový soubor, který naleznete na www.nadace-cabot.cz a zaslat 
jej vyplněný výhradně e-mailem na lenka.jirickova@cabotcorp.com. Z důvodu ochrany osobních údajů prosím 
tento soubor zaheslujte a heslo pošlete SMS (do SMS uveďte také Vaše jméno a příjmení) na číslo 725951239. 
Dále je nově potřeba vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů. Musí podepsat oba rodiče, protože zpracováváme OÚ 

obou. 

 

* Příjem ze zaměstnání se rozumí průměrný čistý měsíční příjem za 2. čtvrtletí roku 2022 
     Příjmem z podnikání se rozumí čistý příjem za loňský kalendářní rok děleno 12 měsíci.  
     Uvádějte pouze příjmy matky/otce pokud žijí ve společné domácnosti 
** Nezbytné vyplnit měsíční příjem dle DzP 

 

Čestně prohlašujeme, že nemáme žádné jiné pravidelné peněžité či nepeněžité příjmy než výše uvedené, ani 
nepravidelné příjmy a peněžité dary přesahující v úhrnu 2000 Kč ročně v přepočtu na jednoho člena 
domácnosti. Jsme si vědomi, že případné nepravdivé prohlášení by bylo porušením základních morálních 
principů a navíc diskreditací dobročinných aktivit Studijní nadace CS Cabot a může být důvodem k odebrání 
stipendia. Budu informovat nadaci o jakékoliv změně skutečností uvedených v žádosti, ke kterým dojde od 
podání žádosti do 23. 9. 2021 
 

Podepsán (datum, podpis) 

Žadatel (student) : ………...….…………………….…….........................  Matka: ………………………………………………................. 

Otec:    …………………...………………………………................................ Jiný zákonný zástupce: ………………………………......... 

Studijní nadace CS Cabot  prohlašuje, že Vámi uvedené údaje považuje za vysoce důvěrné a zavazuje se, že je 
neposkytne žádné třetí osobě. Zároveň si vyhrazuje právo případného ověření správnosti těchto údajů. Případné 
zjištění nepravdivosti nebo neúplnosti poskytnutých informací může vést k okamžitému zrušení spolupráce 
nadace s žadatelem.  
K žádosti prosím přiložte následující doklady potvrzující všechny výše uvedené údaje:  
- kopii indexu, či vysvědčení s výsledky za letošní akademický rok 
- originál potvrzení o studiu za stávající kalendářní rok 2021/2022 
- originál potvrzení o studiu za rok 2022/2023 je nutné dodat nejpozději do 10. října 2022 (jinak nebude stipendium 

vyplaceno). 
- originál potvrzení zaměstnavatelů rodičů o průměrném čistém měsíčním příjmu za 2. čtvrtletí r. 2022 
- kopii daňového přiznání rodičů v případě, že podnikají 
- originál potvrzení  kontaktního místa ÚP „Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory oprávněné osobě“ 

pro Vás a Vaše rodiče 
- originál potvrzení ÚP o výši podpory v nezaměstnanosti 
- kopii Rozhodnutí o výši starobního, invalidního, vdovského či sirotčího důchodu 
- kopii rozhodnutí soudu o výši stanoveného výživného nebo čestné prohlášení žadatele o neplacení výživného ze 

strany povinného 
 

Vaši žádost o stipendium zašlete prosím doporučeně nejpozději do 31. 7. 2022 na adresu: 
Studijní nadace CS Cabot, Masarykova 753, 757 27 Valašské Meziříčí 

 
O výsledku výběrového řízení budete vyrozuměni nejpozději do 23. září 2022. 

 

Pro bližší informace kontaktujte p. Jiříčkovou na tel. 725 951 239. Grantová pravidla jsou zveřejněna na 
www.nadace-cabot.cz 

http://www.nadace-cabot.cz/
mailto:lenka.jirickova@cabotcorp.com
http://www.nadace-cabot.cz/

