Stredoškolské štipendium v školskom roku 2020/2021
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.
Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy,
ak sa spoločne posudzuje s osobami:
a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej
núdzi
b) u ktorých 1/12-ina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu
roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima
Požadované doklady, ktoré treba doložiť k žiadosti o štipendium:
a) z titulu hmotnej núdze:
1. Vysvedčenie
2. Aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok v hmotnej núdzi
b) z titulu životného minima
1. Vysvedčenie
2. Doklady o všetkých príjmoch rodiny
Za príjem na účely posudzovania životného minima sa považuje:
-

čistý príjem zo závislej činnosti

-

príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti

-

dávky sociálne poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské,
materské, ošetrovné atď.)

-

prídavok na dieťa

-

daňový bonus

-

zaopatrovací príspevok

-

rodičovský príspevok

-

výživné

-

dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb
dieťaťa)

-

peňažný príspevok za opatrovanie

-

dávka a príspevky v hmotnej núdzi

3. Doklad o počte spoločne posudzovaných osôb

Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok počas
obdobia školského vyučovania. Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka,
poskytne sa štipendium v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v
ktorom bola žiadosť podaná.
Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia, uskutoční sa
zmena v súlade s § 149, ods. 8 školského zákona. Ak je zmena v prospech žiaka, uskutoční sa
od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v
nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená. Ak je zmena v neprospech žiaka, uskutoční sa od
prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala zmena.

Dôležité!!!
 žiadosť o štipendium podaná do 31.12.2020 – doklady o príjme za kalendárny rok
2019
 žiadosť o štipendium podaná od 01.01.2021 – doklady o príjme za kalendárny rok
2020
 Mesiac na dátume vystavenia príslušných dokladov sa musí zhodovať s mesiacom,
v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium (napríklad: žiadosť je podaná 18.09.2020
a príslušné doklady musia mať dátum vystavenia v mesiaci september, nie v auguste)
 ak je žiadosť o štipendium podaná do 31.01.2021 - žiak doloží ku žiadosti koncoročné
vysvedčenie za predchádzajúci šk. rok, to je šk. rok 2019/2020
 ak je žiadosť o štipendium podaná od 01.02.2021 – žiak doloží ku žiadosti polročný
výpis za šk. rok 2020/2021

Sumy životného minima v školskom roku 2020/2021:
-

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 zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľky školy:
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.
Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi platná od 01.07.2020
Plnoletá fyzická osoba: 214,83 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 149,87 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 98,08 €
1 rodič + dieťa

312,91 €

2 rodiča + dieťa

462,78 €

1 rodič + 2 deti

410,99 €

2 rodičia + 2 deti

560,86 €

1 rodič + 3 deti

509,07 €

2 rodičia + 3 deti

658,94 €

1 rodič + 4 deti

607,15 €

2 rodičia + 4 deti

757,02 €

1 rodič + 5 deti

705,23 €

2 rodičia + 5 deti

855,10 €

1 rodič + 6 deti

803,31 €

2 rodičia + 6 deti

953,18 €

POSTUP:
1. Žiadosť o štipendium si vyzdvihnite na personálnom oddelení alebo
u triedneho učiteľa
2. Vyplniť žiadosť podľa predtlače
3. K žiadosti o štipendium priložte všetky doklady, ktoré sú potrebne k priznaniu
štipendia.
4. Kompletnú žiadosť o poskytnutie štipendia odovzdať na personálnom oddelení
5. Následne Vám bude vystavenie rozhodnutie o priznaní resp. nepriznaní
štipendia
Štipendium nemožno poskytnúť, ak:
-

žiak bol podmienečne vylúčený zo školy

-

priemerný prospech žiaka bol horší ako 3,5

-

ak žiak hrubo porušil školský poriadok alebo má zlú dochádzku

Vyplácanie štipendia môže pozastaviť riaditeľka školy!!!
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Ing. Igora Mageru (tel.: 051 / 77 25 302, email:
ekonom@szssvbazpo.edu.sk)
V Prešove 25.08.2020

