Praha:

15. září 2010

Ředitelkám a ředitelům škol

Číslo jednací:

sine/2010/KUSK

a školských zařízení
Středočeského kraje

Spisová značka:
Vyřizuje:

Mgr. Ingrid Vavřínková l. 222

Značka:

ŠKS/VAV

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

na základě upozornění pana radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr.
Milana Němce upřesňuji podmínky poskytování školního jízdného.

Zasílám tiskové prohlášení Středočeského kraje. Množící se informace o nutnosti předkládat
jednotlivé jízdenky a další potvrzení jsou nepravdivé. Za předchozí nepřesné informace
vzniklé špatnou komunikací mezi Odborem dopravy, Odborem styku s médií a veřejností
a Odborem školství a sportu se omlouvám.

S pozdravem

PaedDr. Pavel Schneider, v. r.
vedoucí odboru

Zborovská 11

150 21 Praha 5 tel.: 257 280 111 fax: 257 280 588 vavrinkova@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
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Upřesnění informací k proplácení žákovského jízdného (tiskové prohlášení) 13.09.2010

Vzhledem k množícím se dotazům a šířícím se dezinformacím ohledně nového systému
proplácení žákovského jízdného ze strany Středočeského kraje, tímto upřesňujeme znění
podmínek, například doložení docházky.
Důležité je, aby si žadatel na konci pololetí ve škole nechal potvrdit formulář „Potvrzení
školní docházky k žádosti o refundaci žákovského jízdného“. Z něj bude patrno, kolik dní ve
škole skutečně žadatel byl. Není tedy podmínkou ke každé žádosti dokládat všechny
jednotlivé jízdenky!

Jak správně postupovat:

1) Na internetové stránce Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/ si žadatel může
stáhnout tyto tři formuláře:

Žádost o refundaci žákovského a studentského jízdného (A)
Poučení k žádosti o refundaci žákovského a studentského jízdného (B)
Potvrzení školní docházky k žádosti o refundaci žákovského a studentského jízdného (C)

2) Žadatel vyplní formuláře A a B.
3) Vlastnoručně podepsané formuláře A i B (případně podepsané zákonným zástupcem) si
žadatel nechá potvrdit ve své škole a zašle je na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21, Praha 5. Pro první pololetí tak musí učinit do 15. října 2010, pro
druhé pololetí do 17. března 2011.
4) V průběhu školního roku si žadatel bude v příslušných vlacích a autobusech hradit jízdné!
5) Doklady o uskutečnění jízdy nemusí žadatel archivovat!
6) Na konci každého pololetí si ve své škole nechá žadatel potvrdit formulář C.
7) Vyplněný a školou potvrzený formulář C zašle žadatel na adresu: Krajský úřad
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21, Praha 5. Pro první pololetí tak musí učinit do
28. února 2011, pro druhé pololetí do 15. července 2011.

Žákům a studentům doporučujeme maximálně využívat časové předplatné (časové kupóny),
protože se jedná o nejvýhodnější jízdné.

Úplné podmínky pro uznání nároku na refundaci žákovského jízdného naleznete na adrese:
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/skolni+autobusy+zdarma/

