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Stipendijní program pro studenty VOŠ oboru DFA 

Studentům VOŠ nabízíme finanční podporu po celou dobu jejich studia, poskytujeme odbornou praxi 

a zajišťujeme pracovní místo ve městě, které si sami zvolí. 

Základní pravidla a podmínky pro přiznání stipendia: 

• O stipendium mohou žádat studenti všech VOŠ oboru DFA. 

• Podmínky stipendijního programu jsou pro všechny VOŠ stejné. 

• Stipendium poskytujeme ve všech městech kromě Brna, Hradce Králové a Kolína. 

• Stipendium se vždy vyplácí po dobu 10 měsíců (od září do června) na soukromý účet studenta 

(suma podléhá povinným zákonným odvodům). 

• Výše stipendia se liší dle ročníku, v jakém student vstoupí do stipendijního programu: 

o Student 1. ročníku má nárok na 1 000 Kč měsíčně. 

o Student 2. ročníku má nárok na 2 000 Kč měsíčně.  

o Student 3. ročníku má nárok na 3 000 Kč měsíčně. 

• Podepsáním stipendijní smlouvy se student zavazuje u nás odpracovat stejný počet let, po který 

pobíral stipendium: 

o Stipendium pobírá od 1. ročníku = vzniká závazek 3 roky.  

o Stipendium pobírá od 2. ročníku = vzniká závazek 2 roky. 

o Stipendium pobírá od 3. ročníku = vzniká závazek 1 rok. 

• Budoucí místo výkonu práce bude sjednáno ve Smlouvě o poskytování stipendia. (Místo výkonu 

práce může být odlišné od místa, kde student absolvoval praxi.)  

• V případě, že se ze strany studenta v průběhu platnosti Smlouvy o poskytování stipendia změní 

preference lokality, je možné se po vzájemné dohodě domluvit na jiné lokalitě. 

• Student absolvuje během studia u ČLH odbornou praxi v rozsahu minimálně 50 % minimálního 

rozsahu odborné praxe. 

• V případě, že student nedokončí úspěšně studium nebo se rozhodne k Dr.Max nenastoupit, 

vrací stipendium ve výši, v jaké ho obdržel. 

Pokud student projeví o stipendijní program zájem, odkažte ho na našeho kolegu z personálního 

oddělení Tomáše Petra, DiS., e-mail: tomas.petr@drmax.cz, mobil: +420 703 400 786. 
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