Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov
Štipendiá v školskom roku 2020/2021
Kto získava nárok na štipendium?
Štipendium priznáva riaditeľ školy v súlade s § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade s § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiakovi ktorý je žiakom denného štúdia strednej
školy ak sa spoločne posudzuje s osobami:

1. ktorým sa poskytujú dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi
2. u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v
ktorom žiadateľ žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.
Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom
školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.
Štipendium nemožno poskytnúť žiakovi:


ktorého priemerný prospech za predchádzajúce klasifikačné obdobie presiahol priemer 3,50



ktorý bol podmienečne vylúčený zo štúdia, a to v čase podmienečného vylúčenia.



v prípade ak žiak porušuje školský poriadok – vysoká neospravedlnená absencia – nemusí
riaditeľ školy tomuto žiakovi štipendium priznať.

Žiaci, ktorí majú záujem poberať štipendium v I. polroku školského roka 2020/2021 musia
splniť nasledovné:


vypísať žiadosť o poskytnutie štipendia (neplnoletí – žiadosť vypisuje zákonný zástupca,
plnoletí – vypisujú žiadosť sami a vo vlastnom mene ju aj podpisujú)



predložiť doklady z titulu hmotnej núdze – potvrdený doklad z úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi – musí byť s aktuálnym dátumom, je potrebné
priniesť originál posledného vysvedčenia



doklady z titulu životného minima – za príjem na účely posudzovania životného minima sa
považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky
sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné a
pod.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, všetky údaje o príjmoch za
kalendárny rok 2019 a zároveň doklad o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci, kedy

je žiadosť podaná – doklady musia byť vystavené s aktuálnym dátumom, je potrebné priniesť
originál rozhodnutia súdu(vrátime)a tiež originál posledného vysvedčenia.
Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom školskom roku a od výšky
životného minima nezaopatreného dieťaťa, v školskom roku 2020/2021 je:
a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky
životného minima,
c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky
životného minima.
Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.
Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku
2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:
214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.
Životné minimum sa určuje podľa aktuálneho stavu spoločne posudzovaných osôb v čase podania
žiadosti o štipendium:
Životné minimum = S1+S2+ n. SD
(S1 – životné minimum jednej plnoletej osoby, S2 - životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej
plnoletej osoby, SD – životné minimum zaopatreného neplnoletého dieťaťa alebo nezaopatreného
dieťaťa, n – počet zaopatrených neplnoletých detí alebo nezaopatrených detí.)
Žiadosť o štipendium si žiak vyzdvihne na sekretariáte školy v čase obedňajšej prestávky a
spolu s dokladmi predloží do 21. septembra 2020.

