
 

Závazná přihláška na školní autobus Beehive International School 

Application form 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 ranní služby školního autobusu činí 2 500,- Kč/ měsíc (nezávisle na tom, zda využíváte               
autobus plně či jen v některé dny). Poplatek je fixní a nezáleží na počtu dnů v měsíci (např.                
prázdniny, nemoc dětí). V době konání škol v přírodě může být ranní svoz přerušen z důvodu             
potřeby školního autobusu na místě pobytu a odjezdu většiny dětí na camp. 

Po řádném přihlášení a po zaplacení poplatku je Vaše dítě oprávněno využívat služeb školního              
autobusu dle níže uvedeného rozpisu. Platbu, prosím, proveďte v kanceláři školy/školky nebo na            
účet 43-8835510267/0100 do 25. dne v měsíci na měsíc následující (prosíme, nezapomeňte uvést            
přidělený VS vašeho dítěte).  

Aktuální trasa je přílohou této přihlášky a může být ze strany Školy upravena na základě zájmu                
zákonných zástupců.  

 

The school bus fee for morning stops is 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. This fee                      
will remain the same regardless of the number of days in each month (including holidays and sick                 
days). During school camps the morning route may be cancelled due to the bus being needed at the                  
camp. 

Your child will be allowed to travel by bus according to the schedule below after the fee has been                   
paid. Payment should be made either at our school office or into account 43-8835510267/0100 by the                
25th of each month for the following month.  

Pokud dítě z nějakého důvodu nepojede, prosím, informujte nás neprodleně na telefonní číslo            

607 080 010  formou SMS ve tvaru JMÉNO, PŘÍJMENÍ DÍTĚTE, MÍSTO NÁSTUPU, DEN (PŘÍP. DNY). 

In the event that your child will not be on the school bus on a certain day, please inform the school at 

the telephone number 607 080 010 via SMS. Please include the following information: FIRST NAME, 

SURNAME OF CHILD, LOCATION OF PICK UP, DAY/DAYS. 

 



Prosíme, uveďte telefonní čísla, na kterých budete k zastižení, případně telefonní číslo Vašeho            

dítěte. V začátku provozu je možné, že Vás budeme informovat o případném možném zdržení              

z důvodu dopravní situace. 

Please provide a number where the parent/legal guardian, oe child can be reached.  We may try to 

reach these numbers in case of delays due to traffic or weather conditions.  

Jméno, Příjmení/ 
Name, Surname 

TELEFONNÍ ČÍSLO 
Telephone Number 

DALŠÍ POZNÁMKY 
Other Special Notes 

   
   
   

 

Já__________________________________ svým podpisem zapisuji své dítě na svoz autobusem na          

školní rok 2020/2021 v zařízení Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. a souhlasím             

s podmínkami provozování autobusu formulovanými v Pravidlech pro školní autobusovou dopravu.         

Jakékoliv změny registrace je potřeba podat zavčas písemně. Beru na vědomí, že výpovědní doba ze               

školní autobusové dopravy je 1 měsíc a může být podána písemně ze strany zákonných zástupců, ale                

také ze strany Školy. 

Podpisy zákonných zástupců dítěte:___________________________________ 

Datum:___________ 

 

I, ___________________________________, give consent with my signature that I am registering my            

child to the transportation services provided by Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. during               

the 2020/2021 school year. I agree with all transport conditions and the attached rules for using the                 

school bus. I agree to notify the school immediately and in advance regarding changes for use of the                  

school bus. I am aware that both the school and parent can cancel this contract but must give a                   

one-month notice. This can be given to the school by the parent/legal guardian or from the school in                  

writing. 

Signature of parent(s)/guardian(s):____________________________________ 

Date:_________ 

 

 

 

 

 

 


