Vážení rodiče,
vedení školy pokračuje ve snaze zajistit žákům vyhovující dopravní spojení mezi oběma školami
v rámci svazkové ZŠ a MŠ Bez hranic.
V dopisu z prosince 2017, ve kterém jsem zjišťoval Váš zájem o přepravu žáků ze směru Tuřany do
Mšece a zpět, a děkuji Vám za Vaše odpovědi, jsem uvedl:
„Po neúspěšných jednáních s krajským úřadem a dopravním inspektorátem (pro malý počet
přepravovaných osob) chceme řešit složitou situaci ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí (DSO) a
soukromým dopravcem, firmou Autobusová doprava Miroslav Kalivoda, Krušovice.
Rádi bychom, podle Vašeho zájmu, zahájili zkušební provoz od 3. 4. 2018, aby byly od 1. 9. 2018
zajištěny všechny podmínky a náležitosti nabízené přepravy žáků…“
Bohužel, zjištěný zájem (proti původním předpokladům) o tuto přepravu je minimální. Smluvenou
dopravu by využívali pouze 3 žáci, další 3 jenom ze stanice Malíkovice – Hlína. Od září, podle
vyplněných přihlášek, přibydou pouze další 2 žáci.
Za této situace nemůže škola od 3. 4. 2018 plánovanou a již prakticky dohodnutou a smluvenou
dopravu realizovat. Finanční ztráta činí téměř 700,-Kč denně (pro dopravu šesti dětí, finanční
kalkulaci uvádím níže), tedy přes 14000,-Kč měsíčně. Problémem je i nepodepsaná spádovost
většiny okolních obcí s DSO, proto po těchto obcích nemůžeme požadovat příspěvek na dopravu.
Naděje na realizaci dopravní obslužnosti v rámci svazku se ale v žádném případě nevzdáváme.
Hledáme ve spolupráci s předsedou DSO jiného dopravce nejlépe z obcí Mšec nebo Tuřany, který by
neúčtoval „zbytečné“ kilometry za přistavení vozu, řešíme spádovost obcí s následným požadavkem
na příspěvek pro přepravu žáků.
Velice mne mrzí, že celý projekt přes několikaměsíční úsilí zatím nelze uskutečnit, omlouvám se a
žádám Vás o pochopení. Věřím, že nakonec dojde svého naplnění.
Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

CENOVÁ KALKULACE PŘEPRAVY ŽÁKŮ ZE SMĚRU TUŘANY – MŠEC A ZPĚT:
3 žáci Malíkovice-Hlína:
2 žáci Libovice:
1 žák Tuřany:

½ jízdné po 6,-Kč
½ jízdné po 12,-Kč
½ jízdné po 12,-Kč

za den 3x12,-Kč
za den 2x24,-Kč
za den 1x24,-Kč

celkem denně 36,-Kč
celkem denně 48,-Kč
celkem denně 24,-Kč

Celkový podíl zákonných zástupců na denní přepravě:
Náklady na denní přepravu:
mikrobus Krušovice – Tuřany

108,-Kč

20 km po 10,-Kč a zpět za den 4x200,-Kč

Doplatek školy (obcí) denně:
Doplatek školy (obcí) měsíčně (21 pracovních dnů):
Doplatek školy (obcí) ročně:

celkem denně 800,-Kč

800 Kč – 108 Kč = 692 Kč
21 x 692,= 14 532,-Kč
10 x 14 532,- = 145 320,-Kč

