Cestujeme se skupinou dětí:
stručný rádce (nejen) pro učitele
Moderní elektronický odbavovací systém nabízí několik způsobů, jak pro cestování ve spojích Dopravního
podniku Ostrava zakoupit jízdné pro
skupinu dětí (resp. žáků ve věku 6-15
let). Každý jednotlivý způsob má své
výhody i speci�ka. V níže uvedeném
přehledu naleznete i to, pro jak velkou skupinu dětí je vybraný způsob
vhodný.

jízdám získáte po přihlášení na adrese mojedpo.cz/jizdne. Jízdenky jsou přestupní, aplikaci stáhnete zdarma
pro systémy Android nebo iOS.
...více na mojedpo.cz

KREDITní jízdenka
Před přiložením Kreditní jízdenky lze
na terminále ve vozidle zvolit a následně zakoupit najednou až 50 jízdenek pro děti nebo dospělé. V případě
potřeby můžete postup opakovat až
do požadovaného počtu jízdenek. Jediným omezením je pak výše kreditu
nahraného na Kreditní jízdence. Jednotlivé jízdenky zakoupené ve vozidle
jsou přestupní a platí 45 minut. Kreditní jízdenku (nosič s kreditem) pořídíte
v jízdenkomatech, v prodejnách DPO
nebo u smluvních prodejců.
...více na dpo.cz/bezpapirova

Přehled způsobů odbavení
skupiny dětí:
• platební karta – max. 4 děti
• mobilní aplikace MojeDPO
• Kreditní jízdenka – max.
50 dětí
• ODISka – max. 15 dětí
Volba počtu dětí se vždy provádí
před přiložením platební karty/
Kreditní jízdenky/ODISky ke
žlutému odbavovacímu terminálu
ve vozidle, a to na displeji přes
volbu „Spolucestující“.

ODISka
Nejen organizacím nabízíme vyřízení
tzv. anonymní/�remní ODISky, kterou
lze přes web spravovat, a lehce tak
kontrolovat částky nabité na tzv. elektronickou peněženku. ODISkou odbavíte na terminále ve voze v součtu až
30 osob, maximálně však 15 dětí a 15
dospělých. Jízdenky jsou přestupní
a platí 45 minut.

Daňové doklady k jízdenkám
pořízeným platební kartou/Kreditní
jízdenkou/ODISkou získáte on-line
přes web www.dpo.cz.

Platební karta
Slouží k odbavení malé skupiny. Před
přiložením platební karty k terminálu
ve vozidle navolíte maximálně 4 spolucestující (děti nebo dospělé v libovolné kombinaci). Jízdenky jsou přestupní
a platí 45 minut.
...více na dpo.cz/jizdne

Mobilní aplikace MojeDPO
Rychlý a jednoduchý on-line nákup jízdenek prostřednictvím mobilní aplikace MojeDPO, kde je možné najednou
zakoupit až 50 kusů jízdenek v libovolné kombinaci. Jízdenky přes aplikaci je
potřeba zakoupit před nástupem do
vozidla. Daňové doklady k jednotlivým

Potřebujete poradit?
Zavolejte nám. Naše speciální infolinka 59 740 1144 je vám k dispozici
v pracovní dny od 8 h do 15 h.
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Příležitostná doprava
Školy a jiné organizace mohou využít také pronájmu vozidel MHD
i s řidičem. Dopravu lze pohodlně objednávat on-line na webu
zajezdy.dpo.cz.
Platnost informací od 1. 3. 2020

