PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ AUTOBUSOVOU PŘEPRAVU
Vážení rodiče,
informujte prosím své děti o nutnosti dodržovat následující pravidla bezpečnosti při
přepravě školním autobusem. Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. přebírá za
dítě zodpovědnost po nastoupení dítěte do autobusu.

NA ZASTÁVCE/ PŘI NÁSTUPU

● Dodržujte vzdálenost deseti kroků od autobusu, aby vás řidič viděl. Silnici přecházejte
pouze před autobusem, nikoliv za ním. Před přejitím vozovky se nejprve rozhlédněte
doleva, doprava a opět doleva.
● Na zastávku/místo nástupu docházejte včas, nedobíhejte.
● Choďte po chodníku. Na ulici bez chodníku jďete vždy po levé straně čelem k
protijedoucím vozům.
● Doporučujeme být na zastávce/místě nástupu o pět minut dříve než je stanovený čas
příjezdu autobusu. V případě, že na smluveném nástupním místě nebude žák včas,
řidič bude poté čekat 2 minuty a následně z místa odjede do další stanovené zastávky.
Autobus se již na místo zpětně vracet nebude.
● Při čekání na zastávce dbejte osobní bezpečnosti. Vyčkejte na ostrůvku/chodníku,
nevstupujte na silnici a na zastávce neběhejte ani si nehrajte.
● Při čekání na autobus nemluvte s neznámými osobami. Pokud se s vámi při čekání na
autobus pokoušel někdo cizí navázat kontakt či vás odvézt, v žádném případě
nenastupujte k nikomu do auta a při příjezdu autobusu o tom ihned informujte řidiče.
● Pokud je nutné před nástupem do autobusu přejít silnici, vždy vyčkejte, až autobus
úplně zastaví a řidič otevře dveře a dá pokyn k nástupu.
V AUTOBUSU

● Poté, co řidič autobusu zastaví a otevře dveře, nastupujte jednotlivě.
● Jděte ke své sedačce a zapněte si bezpečnostní pás. Po celou dobu přepravy zůstaňte
sedět na sedačce, čelem ve směru jízdy. Děti do věku 3 let budou povinně používat
bezpečnostní autosedačku, kterou zajistí zákonní zástupci dětí využívající přepravu
školním autobusem. Autosedačky budou v autobuse ponechány stabilně.
● Školní tašku či batoh uložte do prostoru sedadla k nohám či zasuňte pod sedačku. V
žádném případě neodkládejte školní tašky či batohy na sedadla.
● Mluvte potichu, abyste nerušili řidiče při jízdě.

● Pokud chcete mluvit s řidičem, vyčkejte, až autobus zastaví. Zvedněte ruku a oslovte
řidiče jménem.
● Neničte vybavení autobusu a nepohazujte uvnitř žádné předměty. Nikdy si nehrajte se
zařízením na nouzový únik.
● Chovejte se slušně a ohleduplně k ostatním pasažérům po celou dobu jízdy.
● Nenoste nebezpečné či zakázané věci do školy ani autobusu.
● V autobusu nejezte, nepijte, nežvýkejte.
● Udržujte čistotu a pořádek.
● Uličku v autobusu udržujte vždy průchodnou.
● V případě krizové situace se vždy řiďte instrukcemi řidiče.

VÝSTUP Z AUTOBUSU

● Odpoutat se je možné až po úplném zastavení autobusu a na pokyn řidiče.
● Výstup z autobusu je možný pouze na pokyn řidiče.
● Z autobusu vystupujte pomalu, neběhejte a udržujte bezpečný odstup ode dveří.
Udržujte též dostatečnou vzdálenost od kol autobusu a dávejte pozor na projíždějící
vozidla.
● Pokud v autobusu cokoliv zapomenete, nikdy se pro to nevracejte. Řidič by váš návrat
nemusel zaznamenat. Naopak byste se mohli vystavit nebezpečí úrazu v případě, že se
autobus začal rozjíždět.
● Pokud vám nějaký předmět v blízkosti autobusu upadne, informujte nejprve řidiče,
aby vás měl pod dohledem a až poté věc zvedněte.

Dodržujte tato pravidla pro svou bezpečnost. Chovejte se zodpovědně,
obezřetně a snažte se být všem příkladem!

Rules for the School Bus Transportation Services

Dear Parents,
Please inform your child/children about the need to observe the following safety rules
when using the school bus. Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. takes
responsibility of the child once he or she has boarded the bus.

While waiting at the stop:
• Keep a distance of ten steps from the bus so that the driver can see you. Cross the road
only before the bus, not behind it. Before you cross the road first look left, right and left
again.
• Please walk to the bus stop and do not run.
• Walk on the sidewalk at all times. If you are on a street with no sidewalk, make sure to
always walk on the left side, facing the oncoming cars.
• It is recommended to be at the stop/start spot five minutes before the appointed bus
arrival time. After the agreed time that was decided, the driver will wait two minutes and
then the bus driver will have to leave to go to the next stop and will not be able to turn
around or go back for the child.
• While waiting at the bus stop, make sure you are observing all personal safety rules.
Wait on the sidewalk for the bus and do not step into the road or run and play near the
road.

• While waiting for the bus DO NOT talk with ANY strangers and DO NOT get into
anyone´s car. Tell bus driver if someone tried to speak with you or tried to give you a ride
in their car.
• If it is necessary before boarding the bus to cross the road, always wait until the bus
stops completely and the driver opens the door and instructs you to board.

On the bus:
• After the bus driver stops and opens the door, board the bus one at a time.
• Go to your seat and immediately fasten your seat belt. Throughout transport remain
seated and facing in the direction of travel. Children under 3 years of age will be required
to use car safety seats, which will be provided by the parent/legal guardians. Seats will be
left permanently on the bus.
• In order to save space and to be safe, please place all belongings and bags into the space
or under the seat. Do not put any bags or other items on the seats.
• Speak quietly to avoid disturbing the driver while driving.
• If you want to talk with the driver, wait until the bus stops. Raise your hand and call the
driver´s name.
• Do not destroy equipment or any parts of the bus. Never play with emergency escape
devices.
• Behave kindly and consider the other passangers on the bus.
• Do not carry dangerous or prohibited items to school or on the bus.
• Do not eat, drink, or chew gum on the school bus.
• Keep your area clean and tidy.
• Keep all aisles on the bus clear.
• In case of an emergency, always follow the instructions of the driver.

Get off the bus:
• Open your seatbelt is possible after the instruction from the driver is given.
• Get off the bus is possible only after the driver´s instructiuon is given.
• Slowly and carefully leave the bus and then keep a safe distance from the door. Keep
enough distance from you and the bus wheels and watch for passing vehicles.
• If something has been left never go back to the bus. The driver may not see you You put
yourself and your safety at risk in case the bus is already going.
• If you have dropped something near the bus, please inform the driver and wait for his
instructions to retrieve it.

Follow these rules for your own safety. Behave responsibly, prudently and
try to be an example to all!

