INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SLEVY PRO DĚTI A STUDENTY
Všichni žáci a studenti, kteří pravidelně dojíždějí do školy, mají v IDS JMK nárok na zvláštní slevy na jízdném. Podmínky pro poskytování těchto slev jsou odlišné
v případě cestování pouze v rámci měst Brna (zóny 100 a 101), Adamova (zóna 225), Blanska (zóna 235) a Vyškova (zóna 740) a při cestování mimo tato města a zóny.
DENNÍ DOJÍŽDĚNÍ V RÁMCI BRNA, BLANSKA
A ADAMOVA (ZÓNY 100 + 101, 225, 235 A 740)

DĚTI DO 15 LET

(tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)

DENNÍ DOJÍŽDĚNÍ PŘES ZÓNY Z NICHŽ ASPOŇ
JEDNA JE JINÁ NEŽ 100, 101, 225, 235 NEBO 740

DĚTI DO 15 LET

(tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)

v zónách 100 + 101, 225 a 235 mohou používat mohou používat předplatní jízdenky pro
„Děti“
předplatní jízdenky pro „Děti“
• Při vydání průkazky musí předložit:
1) podobenku 3,5 x 4,5 cm;
2) rodný list nebo jakýkoli oficiální
průkaz, který obsahuje
fotografii, jméno
a příjmení a datum
narození.

• Při vydání průkazky musí předložit:
1) 1x podobenku 3,5 x 4,5 cm;
2) platný Žákovský průkaz (dle cenového
věstníku MF ČR) opravňující k jízdě přes
požadované zóny.

• Při kupování kupónů se
prokazují pouze platnou
průkazkou IDS JMK.

• Průkazka se vydává na jeden školní rok.

• Průkazka se vydává na jeden školní rok.

ŽÁCI A STUDENTI OD 15 DO 26 LET

(tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin)

• Při kupování kupónů se prokazují pouze
platnou průkazkou IDS JMK.

ŽÁCI A STUDENTI OD 15 DO 26 LET

(tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin)
mohou používat předplatní jízdenky pro
„Studenty“

• Při vydání průkazky musí předložit:
v zónách 100 + 101, 225 a 235 mohou používat
1) 1x podobenku 3,5 x 4,5 cm;
předplatní jízdenky pro „Studenty“
2) platný Žákovský průkaz (dle cenového
• Při vydání průkazky musí předložit:
věstníku MF ČR) opravňující k jízdě přes
1) 1x podobenku 3,5 x 4,5 cm;
požadované zóny.
2) průkaz totožnosti s datem narození;
• Při kupování kupónů se prokazují pouze
3) doklad o studiu, kterým je: průkaz ISIC do
platnou průkazkou IDS JMK.
doby prvního dosažení data 31. srpna ode
• Průkazka se vydává na jeden školní rok.
dne jeho vydání nebo prolongace; průkaz
studenta vysoké školy se sídlem v Brně;
potvrzení školy o studiu nebo Žákovský
průkaz (dle cenového věstníku MF ČR).
• Při kupování kupónů se prokazují pouze
platnou průkazkou IDS JMK.
• Průkazka se vydává na jeden školní rok.

OBČASNÉ DOJÍŽDĚNÍ V RÁMCI IDS JMK
(MÉNĚ ČASTO NEŽ 17 -KRÁT ZA MĚSÍC)

DĚTI DO 15 LET

(tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin)
mohou používat jednorázové zlevněné
jízdenky nebo Univerzální žákovskou
jízdenku zlevněnou
• Jednorázové zlevněné jízdenky může používat
v celém IDS JMK každé dítě do 15 let.
Pokud je starší než 10 let, musí se prokázat
libovolným oficiálním průkazem s fotografií a
datem narození (např. průkazka IDS JMK bez
kupónu).
• Cenově výhodnější Univerzální žákovskou
jízdenku zlevněnou může použivat pouze
držitel platného Žákovského průkazu (dle
cenového věstníku Ministerstva financí ČR)
opravňujícího k jízdě po požadované trase.

ŽÁCI A STUDENTI OD 15 DO 26 LET

(tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin)
mohou používat Univerzální žákovskou
jízdenku základní
Univerzální žákovskou jízdenku základní může
použivat pouze držitel platného Žákovského
průkazu (dle cenového věstníku Ministerstva
financí ČR) opravňujícího k jízdě po
požadované trase.
Univerzální žákovskou jízdenku lze využít
ve dnech vyznačených školou na Žákovském
průkazu, neplatí v měsících červenci a srpnu.
V prodeji je především na nádražích ČD a
předprodeji DPMB, a. s. na Novobranské ul. 18
v Brně. Podrobné informace o jejím používání a
platnosti najdete na www.idsjmk.cz.

POZOR!

Platný jízdní doklad má jenom ten,
komu platí současně jak kupón tak i
průkazka k předplatní jízdence.
Pokud si např. koupíte měsíční kupón
ještě na starou průkazku např. v polovině
měsíce srpna, budete moci s tímto
kupónem a průkazkou cestovat pouze
do 31. srpna. Pak vaše dětská nebo
studentská průkazka ztrácí platnost.
Jakmile ale získáte potvrzení o studiu,
případně nový Žákovský průkaz,
můžete si ihned pořídit novou průkazku
k předplatní jízdence, vyměnit ji za
starou a cestovat dále.

CHCETE SE VYHNOUT
FRONTÁM NA POČÁTKU
ŠKOLNÍHO ROKU?
Máme pro Vás řešení. Pokud si do
konce měsíce září zakoupíte na
nádražích ČD na starou průkazku
čtvrtletní kupón, prodlužuje se
platnost vaší průkazky až do konce
měsíce září.
Máte tak celý měsíc na to, abyste si
vyřídili novou průkazku a vyměnili ji za
starou.

