
 
 

 Zvolen dňa 01.09.2013 

                                                                                                                                                                                                                   

ŠTIPENDIJNÝ  PORIADOK 
štipendijného programu Montessorius – anjel 

šance pre všetky deti 
 

 

 

Štipendijný poriadok pre štipendijný program Montessorius – anjel šance pre všetky deti (ďalej len 

„ŠP Montessorius“) je vnútorným predpisom pre školské zariadenia Súkromnej materskej školy 

Montessori Zvolen (ďalej len „SMŠ Montessori“). Správcom ŠP Montessorius je zriaďovateľ 

školských zariadení MONTESSORI, o. z., ktorý je zároveň sprostredkovateľom finančných 

prostriedkov programu. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Tento Štipendijný  poriadok upravuje poskytovanie štipendií deťom SMŠ Montessori. 

2. Štipendijný poriadok sa vzťahuje na všetky deti spĺňajúce kritériá pre udelenie štipendijného 

programu Montessorius. 

3. Štipendium možno poskytovať aj občanom alebo osobám s iným trvalým pobytom ako na 

území SR, ktorých dieťa v rámci predškolskej prípravy navštevuje SMŠ Montessori. 

 

 

Článok 2 

Zdroje a druhy štipendií 
 

1. SMŠ Montessori poskytuje deťom spĺňajúcim kritéria pridelenia štipendijného programu 

Montessorius štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel od zriaďovateľa a  

z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného programu Montessorius. 

2. Z prostriedkov štipendijného programu Montessorius je prideľovaný deťom SMŠ 

Montessori druh štipendia – sociálne štipendium. 

 

 

 

Článok 3 

Sociálne štipendium 
 

1. Sociálne štipendium sa priznáva na základe ustanovených kritérií udelenia štipendia. 

Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne 

štipendium má študent právny nárok. 



 

2. Na sociálne štipendium má nárok dieťa: 

a) z rodiny v hmotnej núdzi v predškolskom veku, t. j. rok pred nástupom do základnej 

školy, 

b) dieťa vo veku 3-6 rokov s oboma nezamestnanými rodičmi, 

c) dieťa, o ktoré sa stará samoživiteľ/ka rodiny, 

d) dieťa žijúce v separovanej alebo segregovanej rómskej lokalite , 

e) dieťa rodičov, ktorých rodinný rozpočet nepresahuje 1,3 násobok minimálnej mzdy. 

3. Sociálne štipendium možno priznať rodičom dieťaťa na základe prihlášky do SMŠ 

Montessori, kde rodič vyznačí možnosť, že sa chce uchádzať o priznanie sociálneho 

štipendia najneskôr do konca februára predchádzajúceho školského roku.  

4. V prípade nekompletnej žiadosti vyzve riaditeľ/ka predškolského zariadenia rodiča dieťaťa 

o bezodkladné doplnenie dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie. 

5. Priznaniu sociálneho štipendia bude predchádzať posudzovanie žiadosti v dvoch kolách. 

Prvé prebehne do 30 dní od ukončenia termínu podávania prihlášok do SMŠ Montessori. 

Druhé kolo prebehne do 90 dní od ukončenia termínu podania žiadosti formou osobného 

pohovoru s rodičmi dieťaťa. 

6. Rozhodnutie prijímacej komisie, ktorá sa skladá zo zriaďovateľov a riaditeľky SMŠ 

Montessori, o priznaní sociálneho štipendia musí byť písomné a musí obsahovať výrok 

o priznaní sociálneho štipendia, čim rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa nevzniká 

povinnosť platiť školskému zariadeniu poplatok za školné.   

7. Sociálne štipendium sa priznáva na školský rok nasledujúci po podaní prihlášky do 

štipendijného programu Montessorius.  

8. Sociálne štipendium sa priznáva na dobu jedného roka. Potom je rodič alebo zákonný 

zástupca povinný požiadať o predĺženie sociálneho štipendia a dokladovať svoju nezmenenú 

situáciu. 

9. Všetky ostatné povinnosti spojené s navštevovaním SMŠ Montessori sú zakotvené 

v školskom poriadku. Týmto je povinný riadiť sa každý zákonný zástupca dieťaťa 

navštevujúceho SMŠ Montessori. 

 

 

Článok 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Štipendijný poriadok prerokovala a schválila Rada SMŠ Montessori dňa 01.09.2013 

2. Tento Štipendijný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 10 2013 a je platný pre všetky 

školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Montessori, o. z.   

 

 

 

 

vo Zvolene 1.9.2013          Mgr. Kvetoslava  Rábelyová 

          
 

  


