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~ 1Plénum Vysokoškolské _rad,Y RS.9 j 9.'^ nalp na svém p osle Čním zasedání
.ktuální .otázky, ve studiu .na_yyso^'ch .školáph a, gři j.í-l§„.násle-

I. V -robní oráce :
a/ Výrobní ráci omezit na maximální rozsah 8 týdnů, její členění ponechat v pravomoci fakult. Náplň zajistit tak, aby odpovídala odbornému zaměření studia.
b/ Na humanitních směrech c|§sava§ní formy výrobní práce zrušit,.
více využívat odborných praxí, spjatých se studiem» Před
zahájením 1„ semestru zařadit brigádu v dálce 2 - 4 týdnů,
organizovanou děkanátem.
c/ Neslučovat dobrovolnou svazáckou aktivitu s povinnou výrobní
prací. Lbát ha t<, aby nedocházelo k nahrazování odborné
praxe manuální brigádnickou činností.
II. studium
a/ Výběr posluchačů na vyscké školy zkvalitnit :
- zpřísněním přijímacích pohovorů;
- postupně zavádět »dborné a talentové zkoušky do l»ročníku,
Rozhodujícín kritériem pro přijetí na vysokou školu musí
být odborné a talentové předpoklády;
- Netrvat na splnění smírného čísla na úkor kvality.
Existující rozpor mezi směrnými čísly posluchačů, materiálním a kádrovým vybavením urychleně řešit výstavbou nových
kapacit, zlepšováním vybavení pro provoz a zlepšováním podmínek pro kvalitativní a kvantitativní růst vysokoškolských
učitelů,
1/ Organizovat systém.studia tak, aby rozhodující prověrkou '
schopností úcpěsného absolvování vysokoškolského studia ..
byl
** I. ročník:7
•
c/ Kritériem plánu ,práce vysoká škcly musí být především kvalita
jejích absolventů;
d/ Svazátíké 'organizace je spoluzodpovědná za studijní morálku
studentů, přičemž každý' student odpovídá sám za své studijní
.výsledky;
e/ - Prozkoumat šíři specializací v jednotlivých oborech z hlediska potřeb nár,. hospodářství. Doporučujeme, aby absolvent
aíácával úzkou specialis ci až v postpromočním studiu;
- Zvýšit podíl hpáin profilových předmětů v učebních plánebh •
a jím podřídit předměty širšího věd. základu. Posílit teoretický a humanitní charakter vysokoškolského studia;
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f/ Radikálně slepáov :t Dředpoklady pro individuální studium:
- zainteresováním vysokoškolských učitelů na urychlení vypsa
.cování vysokoškolských učebnic a skript;
- přenést tržiště výuky do práco s menšími kolektivy a jednotlivci, z tohoto důvodu klásí větší důraz na cvičení a
semináře;
- postupně 3niáov J počty výukových hodin v takové míře,
v jaké jsou z-:., \',iěny podmínky pru samostatné studium;
- urychleně vyt v
t na VŠ pracovní režim, který po splnění
nutných mrtéri , . Ich d kádrových podmínek umožní' ;
- zkrácení iélky prednáškového období;
- prodloužení zkušebního obdor í s volnými zkušebními
—; •
termíny
- bez snížení nároků
vědomosti posluchačů snížit nynější
inflaci zkoušek, rcněž suplování zkoušek klasifík:vánými
zápočty.
' ' ř".
III. Odborné, praxe. - posílit význam odborných praxí jejich
odborným a metodickým " e deníjn n tím, že.budou vhodně začleněny
na ta místa vysokoškolského studí.:, kde t u L možné využívat
již nabytých vědomostí.
Aktuální problémy vysokoškolského studia vyžadují jejich hluboké zásadní posouzení- ~ řadu mimc-řádně vážných zásahů do systémů i vnitřního-život? školy. Dosavadní zkušenosti ukazují, že
v tomto procesu bude nutno vyvarovat se nepromyšlených .experimentů'bez všestranného předběžného vyzkoušení příslušných
koncepcí a prokázání jejich praktických efektů / týká se např.'
koncepce dvojakého typu vysokých šk)l, koncepce komb j novaného studia, při němž pa absolvování aáklľdního studio by student
dokončoval dálkovým r- působem, c jiných z? jíiiavých, ale neprověěných námětů, které' by se univerzálně zaváděly/,
x - x - x - 3Š — x - x - Ir- - x - x - £ - x - x - x - x - x - x '

MYí^_2ásad_stigendi 7jního_řádu_pro_v;^^
vejít
^árí
.Vše ehny připomínky a_náyrhy k tof
muto ..řádu zašlete J. l_'. Června na oddělení studující mládeže
1. Scučcsné úpr:vě stipendj.jňích směrnic pro vysoké školy se
vytýká , že nepostihují dostatečně prospěchové hledisko»
Dylo proto navrnováno, i bychom, přšli jen k prospěchovému
stupendiu, Věc byla n.ly ?ováh?. a zjištěno, že v současné
debě nelze plně od sociálního hlediska upustit,
V navrhované úpravě budov však tato dvě hlediska kombinována spojením sociálního siapendxa a prospěchového stipendia,
které by se# vyplácelo j'efnak podle zjištěné šociální potřebnosti, jednak podle dosaženého prospěchu za uplynulý školní
rok. K z jištění"-prospěchu bude použito u vysokých škol
technických jednicového systému, jehož krhegorie v-y odpovídaly průměrnému prospěchu-až do 2,5»
4 4 . 1 7

Výborným studentům kteří nedostanou stipendium z důvodů sociálních,, se poskytne prospěchové stipendium až do průměrného prospěchu 1,54
2. Neosvědčilo se a nebylo účelné přiznávat stipendia v rozpětí;
Tato praxe vedl? ke složitému^ jednání ve stipendijních komisích, které dosud určovaly v rámci rozpětí stipendia a jejichž
hlediska byla n různých školách různá.
Bude tudíž správnější přejít od dnešního stavu, kdy je stipendium pro jednotlivá sociální kategorie stanoveno vždy rozpě-*
tím, na pevné sozby.
3. Bude zachována preference některých náročných oborů a místo
dosavadního odčítání částky 100 „Kčs z příjmu rozhodného
pro přiznáni stipendia, bude zvýšena sazba pro určení výše
sociálního stipendia.
4. Preferei ce zaměstnaných matek studentů nevyjadřovala sociální potřebnost v případech, kdy matka pracuje v distribuai,
jako uklízečka, v úřadech a pod, Pále lze předpokládat, že
tím, že z této výhody jsou vyloučeny ženy mimo materiální
výrobu, byl omezen okruh studentů,, kteří dostávají stipendium.
Zvýhodní se proto všechny zaměstnané matky studentů a započte
se jim pro výpočet sociálníhc stipendia jen částka převyšují?
cí 400 Kčs.
- Naproti tomu se podařil® získat, na vysoké školy velký podíl
studentů z dělnických rodin a není již vhodné preferovat
tyto rodiny odčitatelnou částkou 500 Kčs z příjmu rozhodného pro přiznání stipendia.
I nadále zůstává zachována preference sirotků a odpočet 200 Kčs
na každého nezaopatřeného sourozence studenta.
5. V dosavadní praxi vyvolává velké potíže ztráta rodinného
přídavku a slevy daně ze mzdy vyplývající že zákon:: u. rodiaů
studentů, pobírajících stipendium vyšší než 200 Kčs,
V současné době nelze tento zákon měnit a zůstává proto i
nadále v platnosti u sociálních stipendií. Prospěchová.-stipendia však zákon nt-postihuje.
6*. Současné stipendijní řízení jest velmi-, složit é a vyžaduje
celou řadu potvrzení >•: vyjádření. Zatěžují se tím jak pracovníci v závodech, • tak iia národních výborech a na vysokých
školách. : \
.
<
a
Celé stipendijní- řízení se proto zjednodušuje zrušením požadavku potvrzení o zaplacených daních radičů, splnění dodávek
zemědělských výrobků, zrušením rozdílů podle věku studentů.
Rovněž se podstatně omezuje,počet požadovaných potvrzení ze
závodů, kde jsoú rodiče zaměstnání, o jejich příjmech.
Zrušuje se vyjadřování MNV k žádostem o stipendium, zrušuje
se rozhodování o přiznání stipendia na odboru školství a kultury ONV a svěřuje se rozhodování o přiznání stipendia děkanům. fakult k návrhu stipednijní komise.
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Při jednání na f kulte se zvyšuje úloha ČSM zastoupeními členů ve stipendijní kom L si
možností Í3M posoudit před •jednánmm
ve stipendijní komisi návrhy
dát k nim své vyjádření.
7. Dnešní koncepce závodních stipendií, kdy je závody mohly
přiznávat jen svým zaměstnancům, neumožňovala lépe zabezpečit rozmistování "bsolventů podle potřeb národního hospodářství. Ze jméno, závody, ve kterých js^u mině příznivé podmínky /např. v pohr "'.řičí/, nemohly získat potřebný počet
absolventů.
Aby bylo usnadněno rozmišxování bsolventů podle celospole SensBj ch' potřeb, dává se důležitým závolům možnost poskytovat závodní stipendium na podkl 'dě veřejných konkursů na
fakultách pfesluch čům-od 2. ž 3« ročníku vysokých škol,
T kto zisk ní závodní stipednisté budou započítávám do kvóty 'bsolventů přid< lov :né stáaním plánem jednotlivým resortům.
"
Z mě st n nci, v si ní závodem j ko závodní stipendisté" ha
vysokou školu, nebudou« i n ¡dále uváděni v počtu absolventů
přidělov -ných stácním plénem.
•
»:
«
Hovněž z'důvodu pomoci při rozmistování absolventu 'vys.
škol hlavně do pohr-ničních okreaů lze poskytovat příp. od
2. až do 3. roč. vysokoškolského studia krajská stipendia, kkerá
se dosud přiznáv IV jen uch: zeoům od l.,ročníku sir.uydip na vysoké škole.
•
•Zás^dy^stigenďirjního řádu .pro vysoké školy._

/•I/ Stipendium lze poskytneut studentům :
"•?./ v I. ročníku, jestliže podle stanovené hranice příjmu
prokáží sociální potřebnost,
b/ od II. ročníku jednak podle sociální potřebnosti stipendium sociální, jednak stipendium prospěchové, podle dosaženého prospěchu za uplynulý školní rok,
c/ od I. rôčníku / v některých případech cd II. "ž III.
ročníku/, kterým KNV nebo závody udělí kr jská nebo
. závodní saipendia.*
/2/ Na poskytnutí stipendi ; není právního nároku; stipendium
může být přiznáno jen v rámci rozpočtových prostředků,
které má'vysoká škola / f kulte,/, u krčských stipendií
krajský nárední výbor na..stipendi k disposici.
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Il^SiP c i g 1. n í

s ýc i _p e^n_d i a_

/!/ Sociální stipendium se určí tak: to :
Rozhodný čistý mšs,
příjem připadající
na 1 člena domácn.
od ICčs

do Kčs

RazLsähý čistý Mes= stipen. Mě s* stip,
™ěs; příjem na " v I.ročníku cd II0.roč,
1 č, "dom> u preferovaných oborů
od Kčs
do Kčs
' ps
Kčs

281

280
330

~
331 .

330
'¡80

370
280

200
175

331

380'

381

430

19^

150

.

Studijní obory, pro které jest stanovena vyšší hranice čistého měsíčního príjmu pro přiznání stipendja? určí ministr
školství a kultury po dohodě spřadsedou státní plánovací
komise a ministerstvem financí,
2/' Sociální potřeba studenta se zjisíuje :
1,. Podle výše čistých měsíčních příjmů připadajících
na jednoho člena domácnosti rodičů
a/ u svobodnvaň / ovdovělých, rozvedených /studentů/,
/studentek/
' ,
b/ u ženatých -ozdetných studentu/ vdaných studentek/,
jestliže jejich manžel není výdělečně činný;
2. Podle výše čistých měsíčních říjnů připadajících 'na
jednoho člena domácnosti ženatého studenta /vdané
studentky/
u studentů /studentek/, jejichž manžpl je výdělečně činný.
Sociální potřebnost se nezjištuje a předpokládá se sociální potřebnost ne j vyšší
a/ u studentů /studentek/, kteří pečují o. nezaopatřené
dítě á jejichž manžel /loanželká/nemůže být výdělečně
činná,
b/ u studentů úplných sirotků, k nimž nikdo nemá vyžir,
vovací povinnost
13/ Za členy domácnosti se považují ;
a/' V případech uvedených v bodě 1: student /studentka/, '
jeho / její/ rodiče, nezaopatření sourozenci; ovdovělý
nebo"rozvedený ^tec studenta nebo ovdovělá, rozvedená
popř» svbodná'matka studenta se počítají za dva členy
domácnosti;
b/ v případech uvedených v bodě 2
student / studentka/,
manželka / manžel/ a jejich děti,
Přitom se ženatý bezdětný student / vdaná studentka/
počít-jí za dva členy domácnosti.
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- 6/4/ Výše Eěsíčních čistých oříjmů připadajících na jednoho člena
domácnosti se zjistí t.- k, že se pří jem rodičů /manželky/
studenta nebo manžela studentky dali počtem členů domácnosti.
/5/ Měsíčním čistým příjmem, se rrzumí :
a/ průgiěrný čistý měsíční příjem, který je brán za základ
pro stanovení nemocenského; v případe, kdy místo mzdy
je vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství^
a podpora při ošetřování člena rodiny, potom tyto částky;
V jedna dvanáctina podílu vyplacenél/o za uplynulý kalendářní rok členům JZD se společným hospodařením včetně výnosu
ze záhumenicu, a to v zálohách, doplatcích, prémiích a naturálií ch, přepočtených na Wlnotné ceny zemědělských
výrobků;
• v
„
'
c/ jedna dvanáctina daňového z-kladu zemědělské dane za
uplynulý kalendářní rok u ostatních poplatníků zemědělské daně do odečtení jedné dvanáctiny zaplacené daně;'
d/ jedna dvanáctina daňového základu daně__ z příjmu obyvatelstva za uplynulý kalendářní r->k po odečtení jedné
dvanáctiny zaplacené daně;
e/ jedna dvanáctina příjmu z literární a umělecké činnosti
konané mimo orac; vní poměr z. uplynulý kalendářní rok,
po odečteni jedné dvanáctiny sražené nebr zaplacené
daně z literární a umělecké Mnnosti;
f/ dávky důcho yého zabezpečeni /Pojištění/ za uplynulý
kalendářní mčsío kromě výchovného, přídavků na děti a
sirotčího důchodu úplných sirotku nebo sirotků jednostranně osiřelých;
g/ zaopotřo vací požitky za uplynulý kalendářní měsíc pro
rodinné příslušníky osob pov.-rBi ch ke -službě v branné
moci. .
/6/ U studentů? jejichž matk je zaměstnána, se oro určení sociální
potřebnosti započítává příjem, "který- je vyšší a z nižšího
jen částka převyšující 400 Kčs» Obdobně se postupuje u zaměstnaných matek studentů, které jsou vdovy rebo rozvedené a pobírají vdovský důchod nebo soudem určené výživné.
/7/ Od zjištěných měsíčních příjmů se odečítá :
a/ na každého nezaopatřeného, sourozence nebe dítě žadatele,
odkázaného na týž příjem jako žadatel, částka 200 Kčs.
Za nezaopatřeného se považuje sourozenec nebe dítě žadatele až do'skončení povinné školní docházky a po jejím
ukončení, nejdéle však do 25 roku věku, připravuje-li se
soustavně předepsaným výcvikem nebr studiem na budoucí
povolání nebo je-li pro nemoc popř. oro tělesnou nebo
duševní vadu trvale práce neschopný;'
b/ Částka stanovená soudem člena domácnosti k plnění jeho
zákonné vyživovací povinnosti;
/8/ Sociální stipendium se zvyšuje- studentům úplným sirotků^,
k nimž nikdo nemá vyživovací povinnost, ve" 3«, a 7. semestru
na přídavek na r.šacení ve výši 500 Kčs a počátkem každého '
školního roku o oři d.. vek na učební pomůcky v částce 200 Kčs.
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/

/g/ Sociální stipendium se snižuje :
?/ studentům s vlastním pr videlným příjmem o polovinu
částky téhotc příjmu, která přesahuje 200 Kčs měsíčně;
stipendium se však nesnižuje studentům sirotkům © příjmy se sirotčího důchodu;
W studentům, kteří bydlí u rodičů v sídle vysoké škwly,
n které studují, u 40 Kčs měsíčně.
/10/ Pobírá-li zletilý student sociální stipendium vyšší než
200 Kčs měsíčn
ztrácejí jeho rodiče nárok na přídavek
na děti . slevu drně ze mzdy z důvodu výživy tohot«
studente, U studentů ml.-dsích 18 let ztrácejí jeho rodiče
z ; těchto podmínek pouze nárok na přídavek na děti.
Aby prota u sociálních stipendiích nedocházelo k tvrdostem, lze v uvedených -ípádech vyměřit stipendium 200 Kčs
měsíčně'.

/l/ Prospěchové stipendium se přizná za dosažený prospěch
v uplynulém školním roce takto :
Kategorie I K .tegorie II Kategorie III Kat.gnrleXV
Příjemcům soc.
stipendia
est tnírn

300
150

250
100

200
-

150
- •

/2/ - N vysokých školách universitních prospěchem k'tegoriel
se rozumí průměrný prospěch do 1,
primárným prospěchem kategorie II se rozumí průměrný
prospěch od 1,1 do 1,5
pr Měrným prospěchem k'tegorie III se rozumí průměrný
prospěch od 1,6 do 2,
průměrným prospěchem k.'tegoria IV se rozumí průměrný
prospěch cd 2,1 do 2,5
W průměrný pros: ch u studentů rv vysokých školách technických se u -' ' podle jejnicověhc systému tak, aby
odpovídaly k :.t^riím prospěchu na vysokých školách
universitních.
/3/ Stipendium se odnímá studentům, kteří nedosáhli průměrného prospěchu do 2,5 nebe*obdobného prospěchu na vysokých
školách technických, Ž ao projití opr 'vných termínů a
jejich výsledku.
IV. __V_ý_g_l_a_t_a
/l/ Sociální a prospěchová sti.por.di' se vyplácejí ročně měsíčně
předem. Přesné termíny výpl ;ty určí dek n f kulty k návrhu
stipendijní komise.
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/2/ Stipendia So vyplácejí zás dně po dobu 10 měsíců v roce.,
Po dobu 12 měsíců \.roce lze stipeniúm vypl tit :
a/ studentům úplnýr. sirotkům,
b/ studentíka, kteř: prr k.zatelně • pečují o jedno dítě
a jejichž m^nžé! není výdělečně činný,
c/ studentů, kterýa. se zadává v rámci .'státních závěrečných zkoušek diplomová práce n z čátku hlavních
r prázdnin.
/3/ Onemocní-li student, lz,. mu poskytnout stipendium ještě
po dobu dvou měsíci od prvního dne následujícího po počátku
neschopnosti k návštěvě školy. Po této době obdrží dávky
nemocenského pojištění / vyhláška č.102/ 19.57 Ú.I., viz
pokyny k provádění nemocenského 1 důchodového zabezpečení studentů- Věstník MŠK 1957 str. 235/» Student je'
povinen hlásit ihned dekanátu fakulty počátek onemocnění
jeho ukončení.
/// jStuA^rťbira.,. kteř-í korr jí povinnú VO-jojnská -cvičení , sociální stipendium nenáleží, jelikož jsou po dobu tohótn- cvičení zabezpečeni vojenskou správou. Tato ustanovení se
netýká studentů, jimž je přiznána stipendium i po dobu
hlavních prázdnin podle od st. 2 písm %.) a b).
V.
s —t—í—
— —P o d á v —á n í— —a—v y ř— i— z— o
— —v—a— —n—í— * ž á'd o —
/l/ Žádost o sociální s+ip^ndium podá - jí studenti na přeaepsaném tiskopise v t .rnínu stanoveném deknn-m fakulty.
¡2/ K žádosti' o štip icium se vyžaduje pouze potvrzení o výši
čistóho měsíčního príjmu rodičů / u ženatých studentů o
příjmu in nželV podle ustanovení II. odst. 5, a to :
potvrzení zamést n v -tele u rodičů studaata, n-> které se
vztahuje písm a), potvrzení účtárny JZD u rodičů studenta,
na které se vztahuje písm, b), potvrzení finančního
odboru ONV u rodičů stud nta, n. ktoré se vztahuje písm c) ,
d) > e), výměr vdovského důchodu
invalidného důchodu
podlo ustanovení písm. f) a potvrzení o' z; opa t řo vacích
požitcích osob povol ných ke službě v branné moci od
ONV podle písm, g) citov ného ddstavďe,
.'"}/ 0 přiznání stipendii rohodujo stipendijní komise. Předsedu
členy stipendijní komise jmenuje dékan fakulty jednak
z pr. covníků fakulty, jednak zt zástupce fakultní organis >ce Č3M podle jejího návrhu, Stipendijní komise zasedá
ve složení'-. 2 učitelé fakulty, 2 zástupce 'fakultní orga"irce uSM a pracovník?-studijního oddělení- Před jecháÉ£:n
ve r tiao-ndi jní komisi pošoftdí návrhy a dá k nim své
vyjádření račníkavý výbor ČSM.
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- 9/4/ Rozhodnutí o výši nebo. odnětí stipendia oznámí komise
studentům Uvyklým způsobem / vyhláškou ve Škole spod./,
písemně oznámí rozhodnutí studentu tehdy, požádá-li
o to, poněvadž hodlá podat proti němu odvolání
/5/ Proti rozhodnutí stipendijní komise může student podat
odvolání do 15 dnů děkanu fakulty; 'jeho rozhodnutí je
konečné.
/6/ V mimořádných případech může děkm fakulty zy^šit sociální
stipendium nebo zvýšit prospěchové stipendium studentům s
.. vynikajícím prospěchem nad uvedené sazby na. doporučení
* stipendijní komise-.^ vy jímky nesmí překročit 5 rozpočtových
:'prostřtídků školy určených na stipendia.

j

•

->

á_r_u_h_y
Z_á_v_o_d_n_í

s_t_i. £_e_n_d_i_í_
t

s t_i_p_e_n_di_a

/l/ Závody mohou vysílat ke studiu na vysoké školy jako závodní stipendisty své osvědčené zaměstnance s ukončeným
středoškolským vzděláním; takto vybraní posluchači nejsou
uváděni' v počtu absolventů, přidělovaných státním plánem,
/2/ Kromě svých zaměstnanou mohou důležité závody vypisovat
veřejnými konkursy na* fakultách závodní stipendia pro
posluchače 2, až 3. ročníku vysokých škol. Nadřízený resort
stanoví, které závody a v jakém počtu budou konkursy vypisovat.
.
Takto získaní závodní stipendisté jsou započítáváni do
kvóty absolventů,, přidělované státním plánem jednotlivým
resortům.
/3/ Všechny uchazeče o závodní stipendium schvaluje členská
schůze základní org nizace .odborového svalau v podnicích,
pro pěž platí vládní vyhláška č, 36/1958.,' o úpravě podnikových fondů pr eujících a rozhodne, zda -závodní stipendium
nebo jejich cása ':uo.e hrazena z podnikových fondů pracujících, a. to vždy na období jednoho roku. Rozhodne-li, že
z podnikových fondů pracujících stipendia poskytována neb*?,
že z podnikových fondů pracujících bude uhrazena jen část
stipendií, půjdou náklady spojené s jejich výplatou
neuhrazených zbytků stipendií na vrub úplných vlastních nákladů podniků; stejně se postupuje v podnicích, pro něž
citovaná vyhláška neplatí,
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-10 /4/ S posluchači, kteří budou jako závodní stipendisté
vybráni, uzavře podnik úmluvu, Ve které 'se zaváží, že
budou po absolvování vysoké školy pracovat 5 let v
závodě, který jim závodní stipendium poskytoval.
/5/ Závodní stipendisté, vybraní z řad zaměstnanců závodu
k vysokoškolskému stiidiu, se považují za zaměstnance
na neplacené dovolené ve svém dosavadním pracovním
poměru, který jim zůstává zachován i po dobu studia.
/6/ Závodní stipednisté obdrží, pd závodu, který je ke
studiu vyslal nebo kteří byli v konkursním řízení jako
závodní stipečnisté vybráni stipendium a další příspěvky
v této výši;
a/ stipendium ve výši 600 Kčs měsíčně po dobu 12 měsíců
V roce;

W

příspěvek n učební pomůcky a potřeby a na. kulturní
potřeby ve výši 400 Kčs ročně;
c/ úhradu jízdného osobním vlakem 2.tř./při vzdálenosti
přes 100 km rychlíkem/ nebo autobusem při nástupu do
školy a při ukončení.skalního roku, jakož i úhradu preukázaného Jízdného k návštěvě rodiny mezi školním rokam;
jairtobusu může být použito jen tehdy, není-rli vlakové
spojení. Ženatým studentům se.hr .dí jízdné k návštěvě
řediny nejvýše jednou měsíčně, svobodným šestkrát za
školní rok. Při jízdách k návštěvě rodiny jsou stu- ,
denti povinni uplatnit jakýkoliv druh slevy jízdného , na který mají nárckd/ nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení v rozsahu stanoveném vyhláškou Ústřední rady odboru a Státního úřadu sociálního zabezpečení č.102/1957 U.l.
- Z tohoto pojištění se studentům vyplácejí i přídavky
na děti;
ě/ ve zeela výjimečných případech nezaviněné tísně,
způsobené mimořádnými rodinnými neho hospodářskými
poměry, jednorázovou mimořádnou výpomoc do částky
1000 Kčs za školní rok;
f/ příplatek na m nželku, která nemůže být výdělečně
činná, vc výši 500 Kčs měsíčně j má-li však manželka
nějaký příjem V dčPho d/, sociální stipednium oj./
snižuje se příplatek o výši tohoto příjmu;
g/ příplatek na každé nezaopatřené dítě ve vyši 100 Kčs
měsíčně,
to bez újmy nároku na přídavky na děti;
studují—li oba manželé lze poskytnout příspěvky na děti
jednomu z nich.
/7/

/3/

Závodní stipendium může závod po dohodě s vysokou Školou
studentu odejmout, jestliže student vykazuje vlastní
vinou horší studijní výsledky, než jaké se vyžadují k
pžiznání prospěchového stipendia.

Také na závodní stipendisty -se vztahují ustanovení II.odst.
10, ustanovení IV. odst. 3 a podle III. odst. 1 může jim
. být přiznáno z rozpočtových prostředků školy prospěchové
stipendium při dos ženém průměrném prospěchu od 1 do 1,5
/kategorie i n n / ; obdobně jako ostatním výborným studentům, kteří nepobírají sociální stipendium.
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- 11 2i_K_r_a_j_s_k_á

s_t_i_g_e_n_d_i_a_

/l/ Aby bylo možno získat potřebný počet pracovníků, s vysokoškolským vzděláním / do některých krajů zejména pohraničních/, poskytují krajské národní výbory, odbory školství
•a kultury k r a j s k á
s t i p e n d i a .
/2/ Krajská stipendia poskytují odbory školství a kultury
krajských národních výborů vybraným uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním od 1.ročníku popř. od
2. a ž 3. ročníku vysokoškolského studia. Studenti se
zaváží, že po -bsolvování vysoké školy budou pracovat
5 let. v kr_ji, který jim udělil krajské stipendium.
Studenti se zároveň, zaváží, že při nedodržení tohoto závazku vrátí podle rozhodnutí odboru školství a kultury
KNV celou výši krajského stipendia popřípadě jeho část.
/3/ Krajské stipendium se poskytuje v této výši:
a/ stipendium ve výši 420 Kčs měsíčně;
b/ příspěvek n- učební pomůcky a potřeby ve výši 400 Kčs
ročně;
c/ úhrada jízdného osobním vláken 2, tř. / při vzdálenosti
přes 100 km rychlíkem/ nebo autobusem při nástupu do
školy a při- ukončení školního roku, jakož i úhr°da
prokáz něho jízdného k'návštěvě rodiny mezi školnímrokem; autobusu může být použito jen tehdy, není-li
vlakové spojení. Žen-'-tým studentům se hradí jízdné k
návštěvě rodiny nejvýše -jednou měsíčně, svobodným
šestkrát za školní rok. Při jízdách k návštěvě rodiny
jsou studenti povinní uplatnit jakýkoliv, druh slevy na
jízdném, n.^ který mají nárok;
1/ nemocenské pojištění y důchodové zabezpečení v rozsahu
stanoveném vyhláškou ústřední rady odborů a Státního
úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1957 Ú, 1.
e/ vg zcela výjimečných případech nez viněné tísně, způsobené mimořádnými rodinnými nebu hospodářskými poměry,
jednorázová mimorádha výpomoc do částky 1000 Kčs za
školní- rok;
f/ v odůvodněných případech může být poskytnut příplatek
na. manželku, která nemůže být výdělečně činná a nemá
vlastního příjmu, ve výši 500 Kčs měsíčně;
g/ příplatek na kíždé nez opatřené dítě, studenta ve výši
100 Kčs měsíčně-, přitom nárok na přídavek na deti
zůstává zachován.
/4/ Stipendium s příplatky se vyplácí studentům po dobu 12 měsíců v roce / tedy i po dobu hlavních prázdnin/.
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- 12 /5/ Ze stipendijního rádu pro vysoké školy se, vztahují na
studenty pobírající krajské stipendium ustanovení II. odst.
9. písm. .?.), odst. 10, ustanovení
odst. 3 a podle
III. odst, 1 může-jim být přiznáno z rozpočtových prostředků vysoké školy prospěchové stipendium při dosaženém
průměrném prospěchu od 1 do 1,5 / kategorie I a II/,
•-bdobně jako ostatním .studentům, kteří nepobírají sociální stipendium.
YJ-.J-¿..Z .a V J J J J j j

u_s_t_a_n_o_v_e_n_í

/!/ N • poskytnutí stipendia není právního nároku; stipendium
může být přiznáno jen v rámci rozpočtových prostředků,
které má vysoká škol:./ f kult-/ u krajských stipendií
krajský národní výbor n. stipendia k disposici.
/2/ Nepřesahuje-li stipendium / včetně všech příplatků kromě
přídavků na děti / studentů měsíčně částku 700 Kčs, nepodléhá dani ze mzdy; přesahuje-li však tuto-hranici,
podléhá dani Zc mzdy jen částka, o kterou stipendium přesahuje 500 Kčs/ n př. Dři stipendiu 720 Kčs se srazí dan
z částky £20 Kčs/.
/3/ Tento stipendijní řád se nevztahuje na hospodářské zabezpečení studujících při zaměstnání/
/ T e n t o stipendijní řád se nevztahuje na studenty cizí
státní občany, kteří byli vysláni ke studiu v ČSSR na
základě mezistátní dohody; poskytování stipendií těmto
studentům je upraveno ustanovením čl. VI vládního usnesení ze dne 17. srpna 1954 / věstník MŠK L954 str. 217/.
Ostatním studentům cizí státní příslušnosti lze udělit
stipendium podle tohoto stipendijního řádu jen se souhlasem ministerstva školství a kultury.
/5/ S ustanovením tohoto stipendijního řádu jest třebe seznámit všechny studenty. Studenti .jsou povinni hlásit děkanátu neprodleně všechny změny, které by mohly mít vliv na
poskytnutí nebo výši sociálního stipendi -. Zat.ají-1'i
student úmyslně tyto změny, bude povinen neoprávněně přij té. stipendium vrátit, bude proti němu zahájeno disciplinární, popř. trestní řízení a jeho jednání bude zveřejněno.
/6/ Zrušují se směrnice ministerstva školství j kultury pro
poskytování stipendií studentů vysokých škol ze dne 7.3.1960
čj. 6 970/60-111/5/ Předpisy pro vysoké školy č. 26 d;
Věstník MŠK 1960 str. 99/,- směrnice o poskytování závodních
stipendií studentům vysokých škol z prostředků podnikových
zdrojů
z prostředků podnikových fondů pracujících
/ U,1*1959 částka 8/,
/!/ Tento stipendijní řád n bývá účinnosti ode dne l.září 1964.
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- 13 _.yjsol:p3kplské_rady;_ÚV ÔSM k organisování
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letní ch_

Blíží so léto 1954. Jako každoročně rozjedou se posluchači vysokých '.'kol po yšech koutech haší vlasti, aby ha prázdninových brigád'ch, n ve a ni cích, v průběhu své praxe na závodech
i v úřadech pomáhali našemu náro.ního hospodářství. Casu však
zbude dostatek taká n" z a. s louděn" odpočinek. Přejeme všem studentům a studentkám co n jpľí jemně jäí- osvěžení u vody, v lesích,
n?, turistických tur-'ch, při poznávaní kulturních i přírodních
krás naší země. Vyzýv'ms' všechny fakultní výbory ČSM, aby za
pomoci vedení f kult org ni z ovaly v latě prázdninové tábory,
na nich" by našli osvěž;ní jak studenti jejich škol, tak
i studenti bratrských či sesterských fakult naší republiky.
Vyzýváme fakultní výbory ČSM, aby se chopily organizátorské
práce a lby během prázdnin pro své členy připravily radostné
os věř. oní v přírodě a načerpání nových sil" do nového školního
^0ku'
.
Vysokoškolská rada ÚV ČSM.
v
Žádáme_aV GSM, aby zajistily projednání výzvy vysokoškolské
r-.¿ty j7 ČSM k organisování letních prázdninovýcllvtáborů a pokusily se za. pomoci kateder tělesná výchovy slepsoň jeden letní •
Ytábor zpřgariisova^#
íía-.

vYšokoškplá^._ijo_ stogách slovenského národního _
Slovenském ráji :

Ž a. fáme FV ČSM, aby a jistily o. -o jednání proposic oochodu .
vysokoškoláků po stopách slovenského národního povstání v
Nízkých Tatrách'ä Slovenském ráji, a. aby nám nejpozději do
10.6.'zaslep závazná přihlášky n~ tento pochod.
Vedoucí^pochodu : Dušan Kolář - člen VŠE ÚV ČSM
Časový tarmín pochodu': od-o. do 16. srpnaCelkový počet účastníku : vybrat na VŠ v-. Čechách, Moravě a na
Slovensku 5 - 6 studentů, takže celkový počet by byl 20 osob.
Počet dní : 10
Délka trasy : maxim'lna 222 km, podle fysické kondice ji lze
snížit až asi na 180 km.
Celkové převýšení : S830 m.
Výzbroj : spací pytle, pohorky, lehké kecky, tenká tepláková
souprava, svetr, plátěná větrovka, 3 teplé ponožky, plátěné
ešus,
dalekohled.
Potraviny : Každý chleba, polévky, kondansované mléko,
čokoláda, cukr, čaj, ovoce, špek, půlkilové konservy
hotových jídel.
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- 14 1. den :
Vl:.kčm do. Spi 5 r. k é Nové Vsi, na Medvedia hlavu, Holý k,~.men,
Ôerveíiá Sk ľ , pres Gerav.y na'přehradu v Dedinkách.
*
i
2. den :
Gerava, údolí Tomášovská Belá, Sokolí dolina, Kysel, Kláštorislo.

Z Klá/'t or íska přes Podlesok, Suché Belá, Glac,
4j._den_
• K :• menná vľs ta, Ha vr v nia ok • la, Str ateiiá«.
5i_den_:_

Dobšiná, prohlídka jeskyně, Švermovo, Králova Hola..

Králova skala, Králova Ho la, Orlová.

Kolesar&vo, Oravcová, Homolka, Konč.istau do sedla Čertovice.
8_o __den_
La j á troch, přes Desnou na Ďumbier, pře s-Krúpovú ho-lu na. Chopok,
přes Děreš na Zadné vody a na. Vrb'ické pleso.

Tanečnice, Krakova hola k ja.sk. Slobody.
10. den
Sloboda, *Domänova dolina, Lipt, Mikuláš.
Navŕšená tras" svojí délkou, trváním i převýšením vyhovuje
podmínkám pro udelení druhá výkonnostní třídy v turistice.
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- 15 Cestovně na místo srazu - to je do Spišské Nové Vsi a zpět
• domů vl kem II. třídy / nad 100 Ion rychlíkem/ bude účastníkům
proplaceno po příjezdu do Spišské Nové Vsi. Účastníci pochodu
si vybavení pro pochod z" jistí sami, především vypůjčením
u své katedry tělesné výchovy a v případě'těžkostí požádají
nejoozdaji do 15.6. o zapůjčení oddělení studující mládeže
ÚV ČSM C spací pytle). Potraviny pro přípravu jídel si účastníci pochodu zajistí'sami. Podrobné informace dostanou účastníci
nejpozději do 25.6.1964.

Vzor přihlášky :
Přihláška na turistický pochod-po stopách slovenského národního
povstání, v Nízkých.Tatrách a. ve. Slovenském ráji.

Jméno a příjmení :
Škola :
Fakulta : .......
Kolej
Telefon :
:
Adresa do 30.6.
Telefon:
Adresa od 15.7= do 6.8.;
Tele"on:
Účast v tělovýchově : kroužek turistiky, ZTV, sportovní liry .
Jsi nositelem PPOV nebo výkonnostní třídy ? ano - ne .
Přihlašuji se závazně na.turistický pochod

Podpis účastníka pochodu
Poznámka : Nehodící se škrtněte
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- 16 Vysokoškolské koleje pro letní turistiku
Vysokoškolská rada ÚV ČSM zajistila s Ministerstvem
školství . kultury pro účely mezinárodní i vnitrostání studnntské turistiky mo"'no;. t využití určitá kapacity kolejí po
dobu letních prázdnin / červenec, sprne/. Protože se jedná
o prvý pokus tohct .• ruhu je i počet míst omezen.
Jedná se o tatu míst

:

Praha
Bratislava
Brno
B&išká 3ystrica
Žilina

150
150
100
50
50

lůžek
lůžek
"lůžek
i o •-» 1
Itvek
lůžek

Pokud budou mít" fakultní organiz .ce zájem o ubytování
v těchto místech zašlou své závazné požadavky jednotlivým
Vysokoškolským výborům GSM ( VOV Praha - Senovážná č. 2,
VOV Brno - Malinovského 3, VOV Bratislava - Pražská č. 9<,
PI B„ Bystrica - Tajovského 8, VŠD - ul, Marxe Engelse, Žilina)
a sicevpro hromadné výpravy do 15.' června 1964 a pro jednotlivce
a la spon týden předem.
Stejným způsobem se mohou přihlašovat i jednotliví
studenti nebo malá skupinky.
Ubytování bude poskytnuto oouao na předložení indexu
nabo jiného studentského průkazu". Cena za jedno lůžko a den
bude asi 5 až 7 Kčs, za který pronajímatel poskytne plné
lůžkové vybavení ( pokrývky, polštáře, prostěradla, povlak.
V této částce je a • octc-na i úhrada z .. spotřebu elektřiny,
vody, plynu a pou. Cst"tni náležitosti ("mýdlo, ručníky ap.)
nezbytné aro pobyt ai zabezpečí každý sám.

Drobná zor á vy _ a iráorm .ce
V příštích měsících vyšle Vysokoškolská rada ÚV ČSM v rámci
mezinárodních styků, několik dalega.cí do zahraničí:
Do Poleká odjede počátkem června dalamače VŠR n
návštěvu. Delegaci povede s. Škvařilová.

oficiální

V červenci odjede do NSR na a oř, vání studentské org: nisace
VDS jazzový a pantomimický soubor z Pr liy.
4555

- 17 Dále v červenci se uskuteční v NSR seminář našich a západonšme
kých. studentů; Za VŠR se ho zúčastní 15 studentů a mladých
asistentů.
O prázdninách se zúčastní další soudruzi letního semináře
" Universita dneška" v Dubrovníku a další delegace sjezdu
UGEAO v v Dabaru.
O práci a zkušenostech těchto i dalších delegací Vás budeme
inforniovat ve Zpravodaji po prázdninách.
Cestovní kancelář ČSM převzala od Ministerstva školství
a kultury organisaci výměna"ch studentských praxí do socialistických zemí. V letošním roce Vyřizuje'formality s tímspojeně ještě ve spolupráci s MŠK, v příštím roce se jednotlivá fa:, ulty budou obracet na cestovní kancelář ČSM přímo.
'V* současné době
jedná VŠR a cestovní kancelář spolu
s MŠK o uskutečnění vaněnn-ch praxí a studijních- zájezdů do
kapitalistických zemí v roce 1965»
Zároveň se jedná o zavedení t.zv, kategorie studentských
zájezdů v rámci zahraniční turistiky árganisované cestovní kanceláří, kdy by tyto zájezdy byly finančně velmi-výhodné.
VŠR ÚV ČSM připravuje na začátek nového školního roku školení
pro předsedy všech FV ČSM i předsefy k lejních"p£d> kde budou
podrobně seznámeni i. s přípravou plena ÚV .ČSM k otázkám
činnosti organisaci ČSM na vysokých školách.
Plenům ÚV ČSM se sejíc počátkem měsíce října.

4608
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Inr o ^ma c e _ o _me g i n>lr; o dři£m_ stude nt sk éra _ hnub 1
Brazílie - Prohlášení MSS o solidaritě s UNEB
Sekretariát MSS v prohlášení k nedávn m událostem v
Brazílii vyzval studenty celého světa, aby vyjádřili svou
solidaritu s brazilskými studenty a jejich organ i sa ci
UNEB, " která je jednou z obětí útlaku reakčná junty".
Na kanceláře UNEB byla provedena razie, byly zapáleny,
vedení i členové UNEB jsou pronásledováni a vězněni.
Prohlášení konstatuje, že Národní svaz brazilských
studentů /UNEB/ trpí násilným útlakem buričské junty, neboí
je jednou z organizací, které nejrozhodněji podporovaly
program základních reforem požadovaný zdrcující většinou
brazilského lidu a přijatý Goulartovou vládou, která byla
sesazena vojenským pučem..
Zdůrazňuje se, že tento puč pošlapal brazilskou ústavu a její legální instituce a označuje jej za čin nejtemnější
reáce proti lidovému pokrokovému programu reTorem, Puč
v Brazílii není možné oddělovat od celkové situace v Latinské Americe. Řetěz převratů, které proběhly v Guatemale, Hon- durasu, Ecuadoru a Dominikánské republice, nachází nyní
další článek v brazilských- událostech, ohrožujících ty z mála ústavních režimů, které ještě v Latinské Americe zůstaly.
Schvalování těchto nedemokratických činů vládními
místy USA a otevřená podpora poskytovaná brazilským pučistům
ukazuje -skutečnou pôd}'sťa tu imperialistických akcí na americkém kontinentě, brutální potlačování lidových a osvobozeneckých hnutí a- zřizování p- otilidových diktatur ozbrojenou silou, zaměřené týhradně na uchování zájmů USA a jejich spojenců v příslušných zemích.
Prohlášení vyzývá k propuštění uvězněních, k obnově
normálního ústavního života a plné svobodě projevů a akcí
pro UNEB.
* .
KľLDR - Prohlášení o solidaritě s jihokorejskými studenty
Severokorejští studenti uspořádali několik velkých schůzí a. manifestací po celé zemi, aby vyhlásili svou plnou
podporu boji jihokorejských studentů proti jihokorejskojaponským rozhovorům. Odsoudili na nich tyto rozhovory i
potlačování demonstrací a ohavnosti páchané na studentech
klikou Pajr Jung Hi.

4506

- 19 Korejský studentský výbor v telegramu zaslaném MSS konstatoval, že jihckorejs a: úřady zatýkají, vězní a zabíjejí
studentské demonstranty a vyzval k přijetí okamžitých opatření na podporu boje jihokorejských studentů.
Sekretariát MSS. okamžitě telegrafoval studentským organizacím se žádostí, aby oodporovaly boj jihokorejských studentů
a podnikly okamžité odpovídající akce. Vydal také prohláěení
o podpoře a solidaritě re s'aidenty Jižní Koreje, které zdůrazňuje, že přes vážnou a nebezpečnou situaci zaměřenou na přeměnu
Jižní Koreje v kolonii amerických a japonských imperialistů
spravedlivé a..vlastenecké a',.ce jihokorejského lidu a studentů
stupňují boj oroti americký a. a japonským imperialistům a za
náro dní zá chranu",
Prohlášení ostře protestuje proti potlačení studentského
hoj - bodáky Jung Hi-ovy kliky a žádá bezpodmínečné propuštění
všech vlastenců uvězněn ''ch v Jižní Koreji. Odsuzuje všechny
pokusy přivést k závěru 'jihokorejcko-japonské rozhovory",
nebot- jajlch skutečnými podněcovateli jsou američtí imperialisté" a žádá jejich okamžitá zastavení. Zdůrazňuje, že bez
stáhnutí imperialistické americké armády z Jižní Koreje nemůže
být řešeno ani mírové sje' íocení Korc,;'e, ani neštěstí a utrpení jihokorejského lidu a tudentů a žádá aby ozbrojené síly
USA okamžitě opustily Koreu.
Prohlášení vyzývá sxudenty celého světa a jejich organieace k rozvinutí celosvetového hnutí aktivní podpory odvážnému
vlasteneckému boji jihokorejských studentů, navrhuje masová
shromáždění, demonstrace, poselství solidarity,-protestní telegramy a ostatní odpovídá,-ící opatření.
Jižní Korea
Mamutí demonstrace.
Více než 60 000 studentů demonstrovalo nedávno ve více
než jedenácti městech Jižní Koreje, mimo jiné v Seulu, Teagu,
Pusanu a Tejonu, prot: jihokorejsko-japonským rozhovorům v loku.
Označili tyto rozhovory jako " zaprodávající" jednání. DemaU*strace byly největší cd dubna r.1960, kdy povstání otřáslo režimem diktátora Syngmana Rhee.
Studenti byli napadeni obušky a slzotvornými pumami
tážce ozbrojené policie, proti které se bránili kameny. Mnoho
studentů bylo zatčeno a několik zraněno,
V Seulu po spálení obrazu Li V,ran Yonga, korejského zrádce,
který zradil svou zemi japonským imperialistům na začátku
století, studenti Science and Literatuře College soulsi:é university vyšli do ulic s voláním " Pryč s japonským imperialismem!"
Přes 5 tisíc student1'., university v Yunse se zúčastnilo demonstrace v sedá před bodovou "Národního shromáždění-", zatímco
ostatní studenti pochodovali k oáiaiálníinu sídlu presidenta
Pak Juna Li.
4507
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S G.
- ť':ání vlády 2 zástupců studentů ztroskotalo pro odchod
túděntů, kteří žádali okamžité zastavení jihokrejsko-japonskách rozhovorů, odvolání vládních " přecst vitelů" z rozhovor', okanŕité propuštění zatčen ch studentů a prohlásili,
že staden-jti budou bojovat až do konce, jestliže jejich požadavky nebudou splněny.

/ zpráva ze Seulu /
x
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FOTOGRAFICKÁ SOUTÍš* K 25. VÝROČÍ 17* LISTOPADU
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Vysö!:o?§koIská rada úatře Iního v 'boru ČSM u příležitosti 25. včročí 17. listopadu vyhlašuje pro studenty
vysokých škol celostátní fotografickou soutěž o nej lepší
fotografii, která má název i:áe života studentu11.
Účelem soutěže jo s'iromášdit fotografie, které by uká zaly život a práci našich i zahraničních studentů, studujících na vysokých školách. Vybrané snímky budou v období
25. výročí 17. listopadu zveřejněny na výstavě v Praze.
Soutěž je veřejná, mohou se jí zúčastnit studenti
vysokých škol i studentské fotografické kroužky.
Do soutěže se přijímají černobílé fotografie na hladkém papíře, bez okrajů, s nejmenším rozměrem jedné strany 24 cm.
Jednotlivci mohou zaslat nejlépe 3 fotografie; větší počet
fotografií se bude hodnotit pouze jako celý soubor.
Po ukončení výstavy udělí porota za nej lepší snímky
diplomy a tytp ceny :
1. cena
_ 2. cena
3. cena
4. cena
5. cena
6.-10. cena

1.000 Kčs
800. "
650 "
400 "
200 "
150 "

Pozitivy, které porota neurčí k vystavení, budou
autorům vráceny nejpozději do 30 dnů po vyhodnocení soutěže.
Snímky • zasílejte doporučené na oddělení studující
mládeže ÚV ČSM, Gorkéhoiném. 24, Praha 1 - nejpozději do
1. října 1964. Obálku označte poznámkou "F0T0S0UTĚŽ".
Na rubu každého pozitivu uveŽte čitelně jméno a příjmení
autora, věk, školu - obor studia, přesnou adresu, případně
název snímku.
U z á v ě r k a
s o u t ě ž e
je 1. října 1964.
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