Oznámenie
Vážení rodičia,
Základná škola Jána Švermu v Humennom prepláca žiakom cestovné náklady na
dopravu do školy a späť podľa §4a ods. 2 zákona 597/2003 Z. z. a smernice č. 9/2009 – R.
Táto smernica upravuje postup pri úhrade finančných prostriedkov na dopravné v prípade,
ak žiak dochádza do školy z obce, v ktorej je zabezpečená doprava do školy a späť do miesta
trvalého pobytu vlakom aj autobusom. Žiak, ktorý dochádza do školy z obce, kde funguje aj
vlaková doprava, bude predkladať škole na preplatenie cestovné lístky vydané
autobusovým prepravcom. Nalepené cestovné lístky na papieri veľkosti A4 s menom žiaka
je potrebné predložiť za príslušný mesiac v prvý týždeň nasledujúceho mesiaca triednemu
učiteľovi žiaka, alebo na sekretariát. Škola následne poskytne finančné prostriedky
zákonnému zástupcovi žiaka.
Žiak, ktorý dochádza do školy z obce, kde funguje iba autobusová doprava, nemusí
predkladať na preplatenie cestovné lístky, ale je potrebné doložiť na sekretariát školy kópiu
čipovej karty na autobus a cestovné sa mu preplatí na základe účasti na vyučovaní –
dochádzky.
Náklady na dopravu žiaka do školy a späť iným dopravným prostriedkom (napr.
autom) sa uhradia zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý predloží potvrdenie ošetrujúceho
lekára žiaka, že jeho zdravotný stav mu neumožňuje cestovať hromadnými dopravnými
prostriedkami. Finančné prostriedky sa poskytnú zákonnému zástupcovi žiaka podľa počtu
dní prítomnosti žiaka v škole a výšky denných nákladov na dopravné žiaka v autobusovej
doprave so žiackou zľavou, prípadne inou zľavou po dobu trvania zdravotného stavu žiaka,
ktorý nedovoľuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý má nárok na preplatenie cestovných nákladov na
dopravu žiakov do školy musí doložiť aktuálne číslo bankového účtu triednemu učiteľovi,
alebo na sekretariát ZŠ a zmenu bankového účtu je potrebné hneď nahlásiť.
Škola prepláca cestovné náklady na dopravu žiakom z obcí, ktoré majú uzatvorenú „Dohodu
o spoločnom školskom obvode základnej školy“ s mestom Humenné.
Bližšie informácie na tel. čísle:

057/775 2306 alebo 0908 794 815

Prepláca sa cestovné z týchto obcí: Brekov 5-9, Brestov 1-9, Hažín n/Cir.1-9, Chlmec 19, Jasenov 1-9, Kochanovce 1-9, Lackovce 1-9, Myslina 1-9, Porúbka 1-9, Ptičie 1-9,
Závadka 1-9, Hrubov 1-9, Vyšné Ladičkovce 1-9, Nižné Ladičkovce 5-9, Turcovce 1-9,
Gruzovce 1-9
Cestovné z obcí: Brekov, Kochanovce, Hažín n/C. sa vypláca na základe predložených
cestovných lístkov nalepených na papieri veľkosti A4!

