SECONDARY SCHOOL SCHOLARSHIP PROGRAM

LEAF v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International
Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC),
Veľká Británia ponúka možnosť prihlásiť sa do programu štipendijných študijných pobytov na
súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.
Komu je program určený
Program je určený študentom gymnázií, osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií ako aj
medzinárodných škôl na území SR. Študenti majú možnosť rozvíjať sa prostredníctvom prestížnych
vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít.
Partnerské organizácie a typy podprogramov:
1. ASSIST – ročný študijný pobyt v USA
Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje vyše 80 prestížnych amerických súkromných
škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 23 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo
prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 5000 študentov. Školy sú denného aj
internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov. V rámci programu je
možnosť získať plné alebo čiastočné štipendium.
Viac informácií: http://www.assistscholars.org alebo v brožúre programu ASSIST.
2. Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA
Davis International Scholars Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo
štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu
navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. Ak bude študent po skončení školy
pokračovať v štúdiu na jednej z 95 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, študent v rámci
programu môže získať finančnú podporu vo výške až 25000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov. Štipendium
je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom.
Nakoľko sú do programu zapojené len 4 školy (Emma Willard School, The Lawrenceville School, The Taft
School, Westminster School) a program bude vyhlásený v najmenej 8 krajinách, počet týchto štipendií je veľmi
obmedzený. Študentom odporúčame, aby sa súčasne uchádzali o ASSIST a/alebo HMC štipendium.
3. HMC – dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii
Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom
umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách. Školy sú
internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo
dievčenských školách.
O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2021 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší
ako 30000 GBP (netto). Na prerátanie použite aktuálny kurz NBS.
Viac informácií na https://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/ a v dokumentoch Information for Applicants
a Information for Parents of Applicants.
4. HMC Reduced Fee Scheme – dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii
Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii, a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky
príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého
školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie
školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa
štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí pre
štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.
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Ako bude vyzerať výberový proces?
Všetky podmienky pre získanie štipendia a potrebné dokumenty a odkazy sú zverejnené na stránke
http://stipka.leaf.sk.
Pri výbere budeme posudzovať tvoju prihlášku, školské výsledky, výsledky jazykového testu Duolingo a tiež
ťa pozveme na osobný pohovor.
Priemer známok za posledný akademický rok nesmie byť vyšší ako 2.0.
Všetci študenti, ktorí splnia vstupné kritériá a zašlú nám svoje prihlášky podľa pokynov nižšie a postúpia do
ďalšieho kola výberu, budú vyzvaní, aby v priebehu decembra 2021 absolvovali online jazykový test Duolingo
pod prideleným kódom. Veľmi dobrá znalosť angličtiny je podmienkou získania štipendia, nie je však jediným
rozhodujúcim kritériom.
Študenti, ktorí v jazykovom teste dosiahnu dostatočný počet bodov, budú pozvaní na osobný pohovor za
účasti zástupcov zahraničných partnerských organizácií. Uchádzači budú vyrozumení najneskôr týždeň pred
pohovorom. Počas pohovoru sa hodnotí osobnosť študenta, študijné výsledky, mimoškolské aktivity, znalosť
anglického jazyka a predpoklady pre dlhodobý pobyt v zahraničí.
Termín konania osobného pohovoru: Január 2022
Konečné rozhodnutie o prijatí a umiestnení študenta je úplne v kompetencii zahraničného partnera.
Výsledky celého výberového procesu budú známe do polovice marca 2022.
Registračný poplatok
Registračný poplatok vo výške 25 resp. 40 EUR, ktorý bude použitý na krytie nákladov spojených
s absolvovaním jazykového testu a administráciou programu, je potrebné uhradiť prostredníctvom služby
PyPal a kópiu potvrdenia o úhrade priložiť k prihláške.
Pri odoslaní online prihlášky a zaplatení poplatku do 1. novembra 2021 je registračný poplatok 25 EUR.
Prílohy môžu byť následne zaslané do 6. 12. 2021
Pri odoslaní prihlášky a zaplatení poplatku od 2. novembra do 6. decembra 2021 je registračný poplatok
40 EUR. Do 6. 12. 2021 je potrebné doručiť aj prílohy prihlášky.
Doručenie tvojej prihlášky
Uzávierka prijímania prihlášok je 6. december 2021. Prihlášky musia byť odoslané online a zároveň
doplňujúce dokumenty doručené na adresu:
LEAF
Twin City C
Mlynské nivy 16
821 09 Bratislava
najneskôr v deň uzávierky do 16:00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne, nekompletné prihlášky alebo
prihlášky nespĺňajúce podmienky programu nebudú zaradené do konkurzu. Študenti zodpovedajú za úplnosť
dodaných materiálov.
Kritéria pre uchádzačov
-

Uchádzači o program ASSIST sú v školskom roku 2021/2022
▪ študentami gymnázia/bilingválneho gymnázia alebo obchodnej akadémie alebo študentami
zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií a lýceí alebo medzinárodných škôl.
▪ Študenti predposledných ročníkov sa majú možnosť uchádzať o štúdium v končiacich ročníkoch
na stredných školách v USA, počet týchto miest je však veľmi obmedzený a študent nezískava
doklad o absolvovaní školy.
▪ Študenti končiacich ročníkov sa majú možnosť uchádzať o tzv. postgraduálne štúdium na
stredných školách, počet týchto miest je však veľmi obmedzený a študent nezískava doklad
o absolvovaní školy.
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-

Uchádzači o program HMC alebo HMC Reduced Fee Scheme sú v školskom roku 2021/2022
▪ študentami gymnázia/bilingválneho gymnázia alebo obchodnej akadémie alebo študentami 8ročných gymnázií a lýceí
a zároveň
▪ Uchádzači o program HMC a HMC Reduced Fee Scheme musia byť narodení od 1. 2. 2005 do
1. 9. 2006. Toto kritérium je nemenné.
▪ O štipendium HMC a HMC Reduced Fee Scheme sa môžu uchádzať len študenti
s občianstvom Slovenskej republiky.
▪ O štipendium HMC sa môžu uchádzať študenti, ktorých rodičia v roku 2020 nedosiahnu
kumulovaný čistý príjem vyšší ako 30000 GBP.

-

Vyžaduje sa veľmi dobrá znalosť anglického jazyka

-

Študenti musia dosahovať veľmi dobré študijné výsledky, pričom celkový priemer za predchádzajúci
ročník nemôže byť vyšší ako 2.00 (vrátane). Do úvahy sa berie celkový priemer známkovaných
predmetov za obidva polroky predchádzajúceho ročníka (známka zo správania sa do priemeru
nepočíta). Priemer známok uveďte v pravom hornom rohu kópie vysvedčenia. Ak škola používa
iný systém hodnotenia a nie je možné vypočítať priemer, kontaktujte, prosím, koordinátorku programu.

-

Študenti musia odoslať kompletne vyplnené online prihlášky. Neúplné prihlášky, prihlášky s
nepravdivými údajmi, alebo prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované. Podrobne si
preštudujte všetky doplňujúce dokumenty uvedené na webstránke LEAF.

Zasielané prílohy prihlášky, ktoré musia všetci uchádzači doručiť do 6.12.2021, sú:
-

zákonným zástupcom podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov,

-

fotokópia vysvedčenia z predchádzajúceho ročníka potvrdená školou,

-

anglický preklad vysvedčenia z predchádzajúceho ročníka na samostatnom liste (nemusí byť úradný
preklad). Pri programoch HMC sa preklad poskytuje na priloženom formulári (môžu ho využiť aj ostatní
uchádzači).

-

tri odporúčania v angličtine poskytnuté online alebo na príslušných formulároch (od učiteľa Aj, učiteľa
matematiky a triedneho učiteľa), priložené v zalepených obálkach s podpisom učiteľa cez miesto
prelepenia a označené menom študenta na prednej strane obálky). Pokiaľ je triedny učiteľ zároveň
učiteľom matematiky alebo Aj, je potrebné, aby odporúčanie triedneho učiteľa vyplnil iný pedagóg, ktorý
študenta dobre pozná.

-

potvrdenie o zaplatení registračného poplatku.

-

Pre uchádzačov o HMC programy - Časť online prihlášky určená na vytlačenie a podpis podľa
pokynov v samotnej prihláške
Prihlášku musí podpísať študent a rodič / rodičia študenta. V prípade, že sa študent uchádza o HMC
štipendium, musia rodičia podpísať aj prehlásenie na poslednej strane prihlášky.

Nakoľko školy a partnerské organizácie poskytujú rozsiahlu finančnú podporu, študenti, ktorí majú
o podporu záujem, musia vyplniť formuláre:
Programy ASSIST a Davis
• Application for a Sponsorship a Family Financial Declaration (len finalisti) Ak študent
formulár Family Financial Declaration pre program ASSIST nevyplní, môže mu byť poskytnuté
len štipendium bez sponzorskej podpory, ktoré nekryje cestovné náklady, poistenie a vreckové.
Nakoľko počet plných štipendií je obmedzený, je možné požiadať tiež o čiastočné štipendium.
Vtedy uvedené formuláre nie sú potrebné. Tieto formuláre sa vypĺňajú online a nezasielajú
poštou. Prístup k dátam majú len zodpovední pracovníci ASSIST.
Programy HMC
• HMC Projects Financial Declaration Form. Tento formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť
a priniesť na pohovor alebo naskenovaný zaslať podľa pokynov v pozvánke.
• Health Declaration (zasiela sa s prílohami)
• Transcript of Grades Form (zasiela sa s prílohami)
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Finančné podmienky
Počet a charakter udelených štipendií bude závisieť od partnerských organizácií, výšky finančných
prostriedkov získaných z iných zdrojov a počtu škôl zapojených do programu.
Náklady na študijný pobyt
Zahraničné školy poskytujú štipendium, ktoré pokrýva náklady na školné, ubytovanie a stravu a jeho
výška dosahuje až 70 000 USD resp. 40 000 GBP.
Príspevok rodičov, alebo koľko zaplatia rodičia za môj študijný pobyt?
Program

Koľko za pobyt zaplatím:

ASSIST - Full Scholarship with Sponsorship

6 700 USD + vízový a SEVIS poplatok (cca 500
USD). Náklady na vreckové, zdravotné
poistenie a letenku hradí sponzor.

ASSIST - Full Scholarship without Sponsorship

6 700 USD + vízový a SEVIS poplatok (cca 500
USD) + náklady na vreckové (podľa uváženia),
zdravotné poistenie (cca 2 100 USD) a letenku
(cca 1 500 USD). Škola môže požadovať, aby
mal študent zabezpečené platené
opatrovníctvo.

ASSIST Partial Scholarship

34 750 USD + náklady na vreckové(podľa
uváženia), zdravotné poistenie (cca 2 100 USD)
a letenku (cca 1 500 USD). Škola môže
požadovať, aby mal študent zabezpečené
platené opatrovníctvo.

HMC (Full Scholarship)

1 250 GBP + poplatok za Tier 4 visa (cca. 350
GBP), zdravotné poistenie - UK immigration
health surcharge (cca 1500 GBP na dva roky),
vreckové a dopravu do/zo školy. Škola môže
požadovať, aby mal študent zabezpečené
platené opatrovníctvo.

HMC Reduced Fee Scheme

zvýhodnené školné stanovené školou +
poplatok za Tier 4 visa (cca. 350 GBP),
zdravotné poistenie - UK immigration health
surcharge (cca 1500 GBP na dva roky),
vreckové a dopravu do/zo školy. Škola môže
požadovať, aby mal študent zabezpečené
platené opatrovníctvo.

Davis Scholarship

Príspevok pre program Davis bude stanovený
neskôr samotnou školou s ohľadom na finančnú
situáciu rodiny.

Príspevok uchádzačov o programy ASSIST a Davis s iným občianstvom zodpovedá príspevku v príslušnej
krajine. V prípade, že ASSIST v tejto krajine nepôsobí, príspevok bude stanovený podľa krajiny s podobnou
socioekonomickou situáciou.
Náklady na študenta, ktoré rodičom vzniknú, tak budú približne rovnaké pri oboch typoch plného štipendia, t.j.
pri ASSIST Full Schoalrship with sponsorship, aj HMC Full Scholarship.
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