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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Smernica č. 7/2015
ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012

Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374366     ev. č.: 2014-19940/59968:1-10D0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a článku 10 písm. e) v spojení s článkom 11 ods. 2 písm. f)  Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva túto smernicu:

 
Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 a sa mení a dopĺňa takto:

	V čl. 3 ods. 4 sa slová „ak táto základná škola“ nahrádzajú slovami „ak zriaďovateľ základnej školy“.


	V čl. 3 ods. 5 sa slová „ak táto špeciálna základná škola“ nahrádzajú slovami „ak zriaďovateľ špeciálnej základnej školy“.


	V čl. 3 ods. 11 písmeno a) znie:

„vo výške ceny cestovných lístkov, ak žiak predloží cestovné lístky,“

	V čl. 3 ods. 11 písm. b) sa slová „mesačný cestovný lístok“ nahrádzajú slovami „cestovný lístok a dochádza z obce, kde nie je možnosť dochádzať do školy vlakom“.


	V čl. 3 ods. 12 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dochádza z obce, kde nie je možnosť dochádzať do školy vlakom“.


	V čl. 3 odsek 13 znie:

„(13) Zákonnému zástupcovi žiaka základnej školy a špeciálnej základnej školy sa vyplatia finančné prostriedky na dopravné žiaka iným dopravným prostriedkom ako hromadnou dopravou, ak  žiak dochádza do školy z obce s vlakovou dopravou a jeho zdravotný stav mu nedovoľuje prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy. Náklady na dopravné žiaka sa vyplatia počas doby trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý nedovoľuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy,  podľa odseku 11 písm. b) a odseku 12 písm. b). Doba trvania zdravotného stavu žiaka, ktorý nedovoľuje jeho prepravu do školy prostredníctvom hromadnej dopravy, sa preukazuje potvrdením ošetrujúceho lekára.“.

	Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte smernice nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.




Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. februára 2015.
minister
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