OZNAM
Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakovpredovšetkým pre nových žiakov a pre tých, kde nastala zmena!
ZŠ M. Kukučína v školskom roku 2021/2022 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy
v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka náklady na
dopravu do verejnej školy v spoločnom školskom obvode, ak v mieste trvalého pobytu žiaka
nie je zriadená základná škola.
Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu školy a mal
v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný, ani byt v nájme ), a zároveň dochádzal
do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.
Školský obvod pre ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín:
obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1.-9.ročník, Osádka 1.-9.ročník,
Leštiny 1.-9.ročník, Pucov 5.-9.ročník, Pokryváč 5.-9.ročník
Náklady na dopravné sa žiakom preplácajú mesačne:
Na základe predložených cestovných lístkov:
 Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom len po odovzdaní cestovných lístkov, za každú cestu autobusom do školy a späť. Žiak
predloží cestovné lístky z miesta trvalého bydliska a späť, ale len za tie dni, keď je žiak
preukázateľne v škole (chronologicky nalepené na podpísanom papieri + trieda,

formátu A4 vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca za
predchádzajúci mesiac – doručiť do kancelárie školy, kvôli spracovaniu, lebo
preplácanie sa uskutočňuje k 15. dňu mesiaca).
Paušálne:


Ak žiak dochádza z obce, kde nie je možnosť dochádzať do školy vlakom - platba bude
na základe potvrdenia dopravnej spoločnosti o výške cestovného so žiackou zľavou
prípadne inou zľavou - potvrdenie si vyžiada škola.

Ak žiak cestuje do školy iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou,
dopravné sa mu poskytne, len za obdobie trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý mu
neumožňuje jeho prepravu prostredníctvom hromadnej dopravy (na základe potvrdenia lekára) a
vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného (na základe potvrdenia dopravnej
spoločnosti). Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy iba vlakom preplácanie dopravného sa mu neposkytuje!
Finančné prostriedky za dopravné vyplatí ZŠ, a to preukázateľne na účet zákonného zástupcu
žiaka, ktorý do školy dochádza a spĺňa ustanovenie § 8 ods. 6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Žiadame rodičov žiakov 1. ročníka, 5. ročníka a aj rodičov nových žiakov, aj tých, kde
nastala zmena napr. v čísle účtu , ktorí majú nárok na dopravné, aby doručili do kancelárie
školy alebo prostredníctvom triednych učiteľov vyplnené tlačivo – Čestné vyhlásenie
(potrebné ku preplácaniu cestovného), v ktorom bude uvedené aj číslo účtu, na ktoré bude
dopravné zaslané.
Termín na odovzdanie Čestného vyhlásenia je do 30.09.2021 do 14.00 hod.

