Návod na vyplnění aplikace
“CSS profile” pro české studenty
Děkujeme, že jste si otevřeli návod na vyplnění online aplikace CSS Profile pro české
studenty. CSS Profile (zkratka pro College Scholarship Service) používají americké vysoké
školy a univerzity k tomu, aby se seznámili s Vaší finanční situací a zvážili poskytnutí
stipendia typu “need-based,” což je finanční pomoc určená studentům, kteří pro studium
nemají dostatek vlastních finančních prostředků.
Pro vyplnění CSS Profile bude třeba uvést detailní informace týkající se Vás a Vašich rodičů.
Než se do vyplňování pustíte, požádejte rodiče, aby si připravili následující informace:
●
●
●
●
●
●
●
●

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a
daňovém zvýhodnění
Informace o hypotéce a výdajích domácnosti
Výdaje spojené s provozem auta (pojištění, registrační poplatky, platby)
Penzijní připojištění
Akciové portfolio
Kontaktní informace na rodiče a jejich zaměstnavatele
E-mailovou adresu rodičů nebo zákonných zástupců

Vytvoření profilu
Zde najdete odkaz na web, kde si vytvoříte Váš CSS Profile:
https://cssprofile.collegeboard.org/
CSS Profile spravuje organizace College Board a profil na následující rok si můžete vytvořit
nejdříve 1. října.
Pro vytvoření účtu se začátkem studia na podzim 2022 vyberte “Sign In to Fall 2022/Spring
2023” (zápis do podzimu 2022 nebo jara 2023) a potom “Create an Account” (vytvořte účet)
na pravé straně. Vyplňte informace a potvrďte, že souhlasíte se smluvními podmínkami
“Terms and Conditions.”

Začínáme “Getting Started”
Vyplňte Vaše osobní informace. Bude třeba uvést Váš rodinný stav (svobodný/á - single,
vdaná/ženatý - married, rozvedený/á - divorced, atd.)

1

V sekci “Student Citizenship” (občanství studenta/studentky) vyberte zemi Vašeho pobytu a
následující:

V sekci “Student Status” (status studenta) je třeba uvést, zda máte děti nebo jiné rodinné
příslušníky, kteří jsou na Vás finančně závislí.

Informace o rodičích “Parent Information”
V této sekci je třeba uvést Vaše rodiče, včetně nevlastních a zákonných zástupců, a vysvětlit
Váš vzájemný vztah.
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Místo pobytu “Residence”
Vyberte zemi, ve které žijete Vy a Vaši rodiče a kde máte adresu trvalého pobytu.
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Informace o studiu “Academic Information”
Bude třeba uvést informace o Vašem současném studiu.
Váš současný akademický rok “academic year” je “12th grade,” jste-li aktuálně v posledním
ročníku střední školy (neboli v maturitním ročníku).

V sekci “Current High School Information” uveďte informace o Vaší střední škole.

V případě, že chodíte na soukromou střední školu, uveďte výši Vašeho finančního stipendia
a kolik peněz Vaši rodiče platí za školné.
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V sekci “College Program Selection“ vyberte vysoké školy a univerzity, které mají dostat
Váš CSS Profile. Předem si ověřte, že Vámi vybrané školy CSS Profile požadují a přijímají.
Cena za CSS Profile a jednu zprávu pro konkrétní školu nebo program je 25 USD. Další
zprávy pro ostatní školy nebo programy stojí po 16 USD.
Pro každou vybranou školu je třeba vyplnit způsob bydlení, který v případě studia na
vybrané škole plánujete, v termínu, který vybraná škola požaduje.

Měna “Currency”
Váš CSS Profile můžete vyplnit v českých korunách, abyste se vyhnuli nutnosti převádět
sumy peněz dle aktuálního kurzu.
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Informace o rodičích “Parent Details”
O rodičích (které jste uvedli v předchozím kroku) je třeba uvést požadované informace v
sekci “Parent Information section” (sekce s informacemi o rodičích).
V sekci “Retirement Plans” (plán důchodového připojištění) uveďte, zda rodiče mají státní
zdravotní pojištění a nějaká další důchodová připojištění nebo spoření. Pokud nikoliv,
nezaškrtávejte žádnou kategorii a v kolonce uveďte “0.”
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Příjem rodičů “Parent Income”
Pro vyplnění této sekce si připravte informace rodičů týkající se příjmů a daní v předchozím
fiskálním roce:
● Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (“Tax Return,” obvykle pro osoby samostatně
výdělečně činné)
● Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a
daňovém zvýhodnění (“Statement of Income,” obvykle pro zaměstnance, je možné
ověřit a vyžádat u zaměstnavatele)
Mají-li rodiče uvedený dokument, zvolte “Completed current tax return” (vyplnil/a daňové
přiznání) and “Other, non-U.S. tax return” (jiné daňové přiznání ze země mimo USA).

Pokud mají rodiče pouze dokument “Potvrzení” od svého zaměstnavatele, vyberte “Not
filed, and not required to file, a tax return” (Nevyplňoval/a a neměl/a povinnost vyplňovat
daňové přiznání).
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V další sekci (viz obrázek níže) je třeba uvést příjmy Vašich rodičů.
● “Total Compensation from Employer” = příjem rodiče 1 +
příjem rodiče 2
● “Parent 1 (Ed’s) Income from work”= Parent 1 hrubý příjem
rodiče 1
○ Přiznání Box 42
○ Potvrzení Box 8
● “Parent 2 (Usa’s) Income from work”= hrubý příjem rodiče 2
○ Přiznání Box 42
○ Potvrzení Box 8

V poli “All taxes, mandatory withholdings and set-asides paid…”
(všechny zaplacené daně, povinné srážky, vedlejší platby)
○ Přiznání Box 32+ Box 84
○ Potvrzení Box 6+ Box 12
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V následující sekci popište finanční příjem a další benefity, které rodiče obdrželi.
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V další sekci musí rodiče odhadnout svůj příjem v současném fiskálním roce a uvést, zda
očekávají nějaké zásadní změny.
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Přídavky na děti “Child Support”
V případě, že rodiče dostávají přídavky na děti nebo platí na děti v jiné domácnosti, je třeba
vyplnit tuto sekci.

Informace o bydlení “Housing Information”
V této sekci je řeč o Vašem bydlení. Pokud rodiče vlastní dům nebo byt, je třeba uvést
informace o koupi nebo hypotéce.
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Majetek rodičů “Parent Assets Introduction”
Pro vyplnění této sekce je třeba určit AKTUÁLNÍ hodnotu majetku rodičů. CSS Profile
doporučuje přihlédnout k bankovním výpisům a daňovým přiznáním.
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Výdaje rodičů “Parent Expenses”
V této sekci je třeba, aby rodiče ODHADLI své běžné vávaje. Je možné uvést roční průměr
výdajů.
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Shrnutí informací o domácnosti “Household
Summary”
Pokud Vaše škola požaduje více informací o Vaší domácnosti, bude třeba také vyplnit tuto
sekci s dalšími informacemi o Vašich rodičích a dalších členech domácnosti, např. o
sourozencích.

Studentský příjem “Student Income”
V této sekci je třeba uvést informace o Vaše plánovaném příjmu. Připravte si následující
dokumenty, které jste použili pro Vaše daňové přiznání v předchozím fiskálním roce, příp.
které jste v souvislosti s Vašimi daněmi obdrželi od Vašeho zaměstnavatele.
● Přiznání (“Tax Return,” obvykle pro osoby samostatně výdělečně činné)
● Potvrzení o zanitelných přijmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a
daňovém zvýhodnění (“Statement of Income,” obvykle pro zaměstnance, lze ověřit a
vyžádat u zaměstnavatele)
Pokud máte “Přiznání,” zvolte select “Completed current tax return” (vyplnil/a daňové
přiznání) a “Other, non-U.S. tax return” (jiné daňové přiznání ze země mimo USA).
Máte-li pouze dokument “Potvrzení” od svého zaměstnavatele, vyberte “Not filed, and not
required to file, a tax return” (Nevyplňoval/a a neměl/a povinnost vyplňovat daňové
přiznání).
V této sekci je třeba odhadnou očekávaný příjem a benefity v aktuálním fiskálním roce.
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V této sekci je třeba odhadnout výši finanční zdrojů, které máte na Váš první rok studia v
USA připravené.
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Majetek studenta/studentky “Student Assets”
Pro vyplnění této sekce je třeba znát AKTUÁLNÍ finanční hodnotu Vašeho majetku. CSS
Profile doporučuje přihlédnout k bankovním výpisům a daňovým přiznáním.
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Speciální okolnosti “Special Circumstances”
V této sekci mají studenti a rodiče možnost doplnit dodatečné informace týkající se informací
uvedených v CSS Profile.
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Děkujeme našim studentům za spolupráci, poskytnuté materiály
a pomoc během přípravy průvodce.
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