
 

 

0ELTERNINFROMATION ZUR VERGABE VON STIPENDIEN FÜR BEGABTE 
SCH 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV O UDEĽOVANÍ ŠTIPENDIÍ PRE NADANÝCH ŽIAKOV NA 

NEMECKEJ ŠKOLE BRATISLAVA 

 
NA NEMECKEJ ŠKOLE BRAAVA 
A 

Stav k 01.01.2020 
 

1. Cieľ štipendijného programu 
 
Nadané deti z rodín, ktorých príjem nedovoľuje zaplatiť školné na DSB, alebo mimoriadne dobrí, 
úspešní žiaci, môžu požiadať DSB o udelenie štipendia. Rodičia tým svojmu dieťaťu umožniť návštevu 
DSB. 
 
2. Základné informácie 
 

• O štipendium sa môžu uchádzať nadané deti, ktoré hovoria po nemecky alebo zodpovedajúcu 
úroveň nemeckého jazyka získajú prostredníctvom intenzívneho kurzu. 

• Školské združenie udelí štipendium vo výške maximálne 75% školného. 
• Výška poskytnutého štipendia a počet poskytnutých štipendií závisia od sumy, ktorú má 

Nemecké školské združenie k dispozícii a od počtu oprávnených žiadateľov. 
• Splnenie predpokladov sa bude každoročne preverovať. 
• Štipendium platí maximálne 12 rokov až po dosiahnutie maturity, resp. prospechové štipendium 

platí maximálne 4 roky a je možné od 9.triedy. 
• Štipendium sa vzťahuje iba na školné (viď Poriadok platenia školného). Všetky ostatné poplatky 

vyžadované na DSB, napr. poplatky za dobrovoľné krúžky, poplatky za mimoškolské aktivity a 
výlety alebo ostatné náklady preberá rodina v plnej výške. 

• S informáciami obsiahnutými v žiadosti zaobchádzame prísne dôverne. 
 

3. Výberová komisia 
 

• O udelení štipendia rozhoduje komisia, ktorá zo žiadostí vyberie tie najvhodnejšie. 
• Výberová komisia pozostáva najmenej z 3 osôb. 
• V komisii sú zastúpení: riaditeľka DSB, člen predstavenstva Nemeckého školského združenia, 

vedúci administratívy DSB, zástupca rodičov DSB, jeden zástupca Nemeckého veľvyslanectva a 
prípadne zástupca sponzorov. 

• Ak je člen výberovej komisie v príbuzenskom vzťahu s uchádzačom, odstúpi zo svojej funkcie a 
bude v tomto prípade nahradený iným členom. 

• O výbere uchádzača rozhodne v jednohlasnom hlasovaní komisie. 
Výberové konanie a dôvody rozhodujúce pre výber štipendistu budú zdokumentované. 
 
 
 



 

 

4. Kritériá výberu 
 

• Žiak je výrazne výkonovo orientovaný a má na seba vysoké nároky. 
• Uchádzač zdôvodní v motivačnom liste, prečo chce navštevovať DSB a prečo je práve on 

najvhodnejším kandidátom na získanie štipendia DSB. Ak je žiak na to ešte primladý, prevezmú 
túto úlohu rodičia, resp. učiteľ. 

• Žiak dosahuje v škole výborné výsledky. 
• Žiak má vynikajúce sociálne správanie, pocit zodpovednosti a je spoľahlivý. 
• V procese rozhodovania budú zohľadnené aj odporúčania učiteľov. 
• Rodina musí preukázať mesačne nízky hrubý rodinný príjem.  

Kritéria pre hornú hranicu príjmu sa budú ročne upravovať a preverovať.  
V prípade potreby bude udelené sociálne štipendium. 

• Výberová komisia prípadne navštívi rodinu doma. 
• Rodina musí doložiť, akým spôsobom zabezpečí minimálne 25%-ný vlastný podiel na školnom. 
• Od žiadateľa sa očakáva komplexná spolupráca, najmä čo sa týka včasného doručenia všetkých 

požadovaných dokladov (viď príloha). 
• Rodina nemá voči Nemeckému školskému združeniu/voči DSB žiadne nedoplatky. 
• Každoročne sa bude preverovať finančná núdza rodiny, dosahovanie školských výkonov ako aj 

sociálne správanie žiaka. 
 

5. Povinnosti rodičov a žiaka 
 

• Rodičia sa pravidelne zúčastňujú rodičovských združení triedy. Prejavujú záujem o výkony 
dieťaťa a podporujú ho. Dbajú o primerané správanie dieťaťa. 

• Rodičia sa aktívne zapájajú do školských aktivít, napr. športové udalosti, školská slávnosť atď. 
• Rodičia školu DSB ihneď informujú, ak nastanú zmeny v predpokladoch na poskytnutie 

štipendia. 
• Žiak podáva nadpriemerný výkon, má vynikajúce sociálne správanie, pocit zodpovednosti a je 

spoľahlivý a dodržiava pravidlá školy. 
• Žiak sa aktívne zapája do školských aktivít. 

 
 
6. Podklady uchádzača 
 
Podklady uchádzača zahŕňajú: 

• Údaje o žiakovi a jeho fotografiu 
• Kópie občianskych preukazov (alebo iného identifikačného dokladu) všetkých členov rodiny 
• Kópie posledných faktúr za elektrinu, plyn, vodu a telefón 
• Potvrdenie zamestnávateľa o hradení resp. nehradení školného 
• Kópia technického preukazu vozidla / vozidiel v osobnom vlastníctve 
• Vyhlásenie k finančnej situácii prostredníctvom aktuálnych príloh (viď nižšie) 
• Vysvedčenia, výsledky testov 
• Motivačný list: uchádzač zdôvodní v motivačnom liste, prečo chce navštevovať DSB a prečo je 

práve on najvhodnejším kandidátom na získanie štipendia DSB. Ak je žiak na to ešte primladý, 
prevezmú túto úlohu rodičia, resp. učiteľ. 

 
*  Celková výška ročných príjmov všetkých v spoločnej domácnosti žijúcich členov (rodina), ktoré sú získané formou 
peňazí alebo inej finančnej hodnoty, ako napr. plat, mzda, výživné. 



 

 

V prípade potreby sa priloží zápisnica z návštevy žiaka doma. 
Podklady a žiadosť uchádzača na budúci školský rok je potrebné odovzdať Výberovej komisii najneskôr 
do 15.05. 
 
 
7. Prospechové štipendium pre vzorných žiakov 
 
Výberová komisia môže udeliť v súlade s ďalším vývojom školy v jednotlivých prípadoch 
prospechové štipendium mimoriadne nadaným deťom, ktoré podávajú v škole nadpriemerný výkon 
a zároveň majú vynikajúce sociálne správanie. 
 
Uchádzač zdôvodní v motivačnom liste, prečo chce navštevovať DSB a prečo je práve on najvhodnejším 
kandidátom na získanie štipendia DSB. 
 
Podklady uchádzača zahŕňajú: 

• Údaje o žiakovi a jeho fotografiu (1. a 2. Strana žiadosti o štipendium) 
• Motivačný list 
• Vysvedčenia, výsledky testov 

 
Každoročne sa budú preverovať školské výkony ako aj sociálne správanie žiaka 

ÜLER AN DER DEUTSCHEN SCHULE BRATISLAV 


