
 

Registrační formulář na školní autobus Beehive International 

School 

Registration forms for the school bus Beehive International School 

 

Jméno dítěte/Student´s name: 
 
 

Datum narození/Date of the birth: 

Třída/Class: 
 
 

Školní rok/School year: 

 
             Poplatek za služby školního autobusu činí 2 500,- Kč měsíčně (nezávisle na tom, zda využíváte 

autobus plně či jen v některé dny nebo časy). Cena může být upravena na základě zvolené trasy (o 
změně byste byli včas informováni před zahájením svozu). 

 
              Po řádném přihlášení a po zaplacení poplatku, je Vaše dítě oprávněno využívat služeb školního 

autobusu dle níže uvedeného rozpisu. Z kapacitních důvodů upozorňujeme rodiče, že hlavním 
kritériem pro umístění dítěte v autobuse bude včasnost odevzdání registračního formuláře do 
kanceláře školy. V době konání škol v přírodě může být ranní svoz přerušen z důvodu potřeby 
školního autobusu na místě pobytu a odjezdu většiny dětí na kemp.  

 

The school bus fee is at a fixed cost of 2 500,- CZK per month.  This means that it does not matter if 
you use the bus regularly or only on selected days, the cost will still be the same.  The price may be 
slightly adjusted depending on the selected route (you should be informed of the change ahead of 
time)  
Your child is allowed to travel by bus according to the schedule below after the fee has been paid.  

During school camps the morning route may be cancelled due to the bus being needed at the camp.                  
Please be advised that the capacity of the bus is limited and the main criteria to get a spot on the bus                      
is to turn in this application form with the pick-up location´s address to the school office as soon as                   
possible. 

Přesná trasa autobusu bude určena po odevzdání všech přihlášek. Prosíme o uvedení Vámi             
požadovaného nástupního místa (stanice): 

The exact bus route will be determined after recieving a majority of the applications. Please clearly                
provide the details of your departure and arrival: 

 

 

 

 



□ Pondělí/Monday 
 

□ Ráno/Morning □ Ze stanice/From: 

□ Úterý/Tuesday 
 

□ Ráno/Morning □ Ze stanice/From: 

□ Středa/Wednesday 
 

□ Ráno/Morning □ Ze stanice/From: 

□ Čtvrtek/Thursday 
 

□ Ráno/Morning □ Ze stanice/From: 

□ Pátek/Friday 
 

□ Ráno/Morning □ Ze stanice/From: 

 

Dle našich možností se pokusíme Vašim požadavkům na nástupní místo vyhovět. 

 

 

Podpis:___________________________________ 

Datum:___________ 

 

Signature:____________________________________ 

Date:_________ 


