Sociálne štipendium 2022/2023 podľa §149 školského zákona.
Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem poberať sociálne štipendium, že môžu o štipendium požiadať
riaditeľstvo školy. Tlačivo žiadosti si môžu žiaci vyzdvihnúť na ekonomickom úseku – mzdová učtáreň.

Podmienkou poberania sociálneho štipendia v prvom polroku školského roka 2022/2023 je:
1 . predloţenie kópie vysvedčenia za predchádzajúce klasifikačné obdobie (druhý polrok ŠR
2021/2022)

a
2 . predloţenie dokladov potvrdzujúcich oprávnenosť poberania štipendia v školskom roku
2022/2023.

Doklady potvrdzujúce oprávnenosť poberania štipendia - ORIGINÁLY:
1. Z titulu hmotnej núdze
aktuálny doklad z ÚPSVaR (úrad práce) o poberaní dávky v hmotnej núdzi (nie rozhodnutie o
priznaní dávky v hmotnej núdzi).

2. Z titulu ţivotného minima - porovnanie (1/12 súčtu príjmov všetkých osôb voči ţivotnému
minimu spoločne posudzovaných osôb).

1. aktuálny doklad z ÚPSVaR o poberaní rodinných prídavkov (prídavky sa poskytujú len na
nezaopatrené deti).
2. doklady o všetkých príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok,
- čistý príjem zo závislej činnosti, príp. výpisy z daňových priznaní,
- dávky sociálneho poistenia – dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné,
atď. – Sociálna poisťovňa ,
- potvrdenie o vyplatených prídavkoch na deti, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný
príspevok za opatrovanie, dávky pestúnskej starostlivosti – ÚPSVaR,
- iné potvrdenia (napr. rozhodnutie súdu o výživnom, dávka a príspevky v hmotnej núdzi).

Ţiadosť spolu s dokladmi je moţné podať len ak sú doklady kompletné !
Príjem za predchádzajúci kalendárny rok sa započítava len pre tie osoby, ktoré sa spoločne
posudzovali pri určení ţivotného minima.

Mesiac na dátume vystavenia dokladu ,

ktorý preukazuje aktuálnu situáciu v rodine

v čase podania ţiadosti (napr. potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad o počte vyplácaných
prídavkov na deti), má sa zhodovať s mesiacom, v ktorom ţiak podá ţiadosť o štipendium
(začiatok poberania štipendia)!

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského
vyučovania.
Uvedené doklady spolu so ţiadosťou je potrebné predloţiť do 25. v mesiaci v ktorom si chce
ţiak uplatniť štipendium.

Bližšie informácie na stránke http://www.cvtisr.sk

