SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ v školskom roku 2018/2019
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa § 149 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon). Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského
vyučovania; t. j. od 1. septembra 2018 do 30. júna 2019.
ŽIADOSŤ ŽIAKA O ŠTIPENDIUM
Sociálne štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti podanej plnoletým žiakom alebo zákonným
zástupcom žiaka, ktorú môže podať kedykoľvek v priebehu školského roka a štipendium mu bude priznané od 1. dňa
mesiaca, v ktorom o štipendium požiadal.
Žiadosť o priznanie štipendia platí vždy na príslušný školský rok. O tlačivo žiadosti o štipendium a príslušné informácie
môžete požiadať p. Kicovú Moniku osobne alebo telefonicky na čísle: 056/652 10 20.
Žiadosť sa doručí riaditeľovi Gymnázia v Sobranciach, ktorý vydá rozhodnutie o priznaní, príp. nepriznaní
sociálneho štipendia a na základe známok na vysvedčení (priemerného prospechu) za predchádzajúci polrok
školského vyučovania rozhodne o výške štipendia.
Na základe polročného vysvedčenia sa výška a oprávnenosť poberania štipendia v II. polroku školského roka nanovo
prehodnocuje.
PRIZNANIA ŠTIPENDIA
Štipendium sa poskytuje žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:
• ktorým sa poskytuje dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi – štipendium priznané z titulu hmotnej núdze,
• u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa o
štipendium žiada, je najviac vo výške životného minima – štipendium priznané z titulu životného minima.
Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že:
• bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie
štipendia,
• vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny
skutočnosti rozhodujúcich na poskytnutie štipendia.
Štipendium sa neposkytuje žiakovi:
• ktorý je podmienečne vylúčený zo školy,
• ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, v ktorom nastala taká zmena
skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho
poskytovanie,
• v predchádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol priemerný prospech horší ako 3,5.
Žiakovi, ktorý si neplní základné študijné povinnosti alebo závažne porušuje školský poriadok, môže riaditeľ školy
zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia (odňať štipendium).
VÝŠKA ŠTIPENDIA
Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľa školy a pre celý školský rok 2018/2019
platia tieto hodnoty výšky štipendia:
Priemerný prospech žiaka
v predchádzajúcom šk. polroku
od 1,00 do 2,00 vrátane
od 2,01 do 2,50 vrátane
od 2,51 do 3,50 vrátane

Výška
štipendia
46,81 €
32,77 €
23,41 €

Do priemeru známok sa nezarátava klasifikácia z nepovinných predmetov. Priemer žiaka v prvom polroku 1. ročníka
sa vypočíta podľa výročného vysvedčenia školy, ktorú naposledy navštevoval (zvyčajne 2. polrok 5. ročníka ZŠ alebo
9. ročníka ZŠ). Štipendium sa vypláca v termíne zvyčajne po 20. dni kalendárneho mesiaca.

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 a v školskom roku 2018/2019 majú nasledovné hodnoty:
Sumy životného minima
205,07 €
143,06 €
93,61 €
Vypočítanie životného minima:

v prípade ak ide o
jednu plnoletú fyzickú osobu
ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu
zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

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
Príklad výpočtu životného minima štvorčlennej rodiny (rodičia + dve deti):

205,07 + 143,06 + 93,61 + 93,61 =
otec

+ matka

535,35 €

+ 1.dieťa + 2.dieťa = mesačné životné minimum

K žiadosti o poskytnutie sociálneho štipendia z titulu ŽIVOTNÉHO MINIMA je potrebné predložiť:
1/ Kópiu vysvedčenia za predchádzajúci školský rok (príp. polrok) overenú riaditeľom školy.
2/ Doklady o všetkých príjmoch obidvoch rodičov za predchádzajúci kalendárny rok (v 1. polroku za rok 2017
a v 2. polroku za rok 2018):
• Potvrdenie o čistom príjme zo závislej činnosti (vrátane daňového bonusu):
- od zamestnávateľa - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
- z daňového úradu - Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl.
• Potvrdenie o poberaní dávok sociálneho poistenia zo sociálnej poisťovne:
- dávky v nezamestnanosti
- dávky nemocenské (počas práceneschopnosti)
- dôchodky (invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský)
- materské (predĺžená materská dovolenka)
- ošetrovné
• Potvrdenia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní:
- dávok a príspevkov v hmotnej núdzi
- rodinných prídavkov na deti + doklad o poberaní rodinných prídavkov s aktuálnym dátumom
- rodičovského príspevku
- peňažného príspevku za opatrovanie
- zaopatrovacieho príspevku
- vedenie v evidencii nezamestnaných
• Príjmy určené rozhodnutím súdu (výživné)
• Potvrdenie o poberaní dávky v pestúnskej starostlivosti:
- odmena pestúna
- príspevok na úhradu potrieb dieťaťa.
3/ Doklady o spoločne posudzovaných osobách:
- rozhodnutia o náhradnej starostlivosti
- úmrtný list
- doklad o tom, že osoba je nezvestná.

K žiadosti o poskytnutie sociálneho štipendia z titulu HMOTNEJ NÚDZE je potrebné predložiť:
1/ Kópiu vysvedčenia za predchádzajúci školský rok (príp. polrok) overenú riaditeľom školy.
2/ Aktuálny doklad (mesiac musí byť rovnaký s mesiacom, v ktorom bola žiadosť podaná) z úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi.

