(MŠ a ZŠ pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s.)

PRAVIDLA ŠKOLNÍ
PŘEPRAVY
1, Školní přeprava se zajišťuje pouze dětem a žákům, jejichž rodiče vyplnili a podepsali
„Přihlášku na školní přepravu“. Přihlášky na přepravu akceptujeme v průběhu celého
školního roku, nicméně v případě naplnění kapacity budou upřednostněny dříve
podané žádosti.

3, Děti a žáci jsou vyzvedáváni před svými domovy nebo na určených nástupních
místech. Nástup dětí/žáků do autobusu probíhá v doprovodu rodičů či jiné
zodpovědné dospělé osoby.
4, Doporučujeme být na určených místech o 5 minut dříve, než je stanovený čas
příjezdu autobusu pro plynulost přepravy bez zbytečných prodlev. Pokud dítě/žák na
určeném místě ve stanovený čas není, řidič odjíždí na další stanoviště.
5, V případě odpoledního rozvozu dětí, pokud není rodič či pověřená osoba v určenou
dobu na stanovišti, řidič odjíždí s dítětem/žákem na další stanoviště v souladu
s časovým harmonogramem odpoledního rozvozu dětí a žáků. Dítě/žáka je možné si
vyzvednout na některém z dalších stanovišť v určeném čase příjezdu, případně na
konečném stanovišti. Kontaktujte v těchto případech neprodleně pana řidiče. Za
každých započatých 15 minut čekání je rodič povinen zaplatit smluvní pokutu 50,- Kč.
Pokud by se tato situace opakovala více než 3x za půl roku, dítě/žák může být vyloučen
ze školní přepravy.
6, V případě nevyzvednutí dítěte/žáka a nemožnosti zkontaktovat se s rodiči má škola
dle zákona povinnost kontaktovat OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).
7, Při čekání na autobus dbejte osobní bezpečnosti, nevstupujte s dítětem na silnici,
zastávku nedobíhejte, pouze docházejte.
8, V případě náhlého onemocnění dítěte informujte neprodleně telefonicky nebo
prostřednictvím SMS řidiče, ab byl včas informován a nezajížděl zbytečně k vašemu
domovu či nástupnímu místu.
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Kontakt na řidiče: Pavel Klouda, 602 956 018
Veškeré odhlašování dětí/žáků se nahlašuje přímo řidiči (nestačí omluvit dítě ve škole).

9, Na přihlášce upřesněte, co by měl řidič a doprovodná osoba v rámci školní přepravy
o vašem dítěti vědět. V případě jakýchkoliv změn zdravotního stavu dítěte písemně
informujte školu o těchto změnách a případné postupu řešení této zdravotní situace,
škola poté předá tyto informace řidiči a doprovodné osobě. Řidič i doprovodná osoba
absolvovali kurz první pomoci. Řidič má platný řidičský průkaz a bohaté zkušenosti
s řízením.
10, Pro děti/žáky menší než 150 cm a lehčí než 36 kg je třeba před započetím školní
přepravy předat škole do autobusu na stálo dětskou autosedačku s tříbodovým
pásem, a pro děti/žáky menší než 150 cm nebo lehčí než 36 kg podsedák (v souladu
se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích § 6, odst. 1, písm.
c).
Rodič je povinen pravidelně kontrolovat vhodnost velikosti a parametrů sedačky či
podsedáku pro jeho dítě.
11, Dítě/žáka do autobusu doprovodí rodič a bezpečně jej připoutá. Školní tašku uloží
pod sedadlo dítěte. V době odpoledního rozvozu dětí/žáků dítě poutá v autobuse řidič
a doprovodná osoba.
12, V autobuse není dovoleno dětem jíst a pít ani nosit sebou hračky či jiné předměty
(z bezpečnostních důvodů – aby dítě nějakou část nespolklo, či ji nehodilo po
ostatních).
13, Kočárek/vozík uloží do zavazadlového prostoru doprovodná osoba.
14, Případné vzkazy pro paní učitelky předejte prosím do autobusu v písemné podobě
(na lístečku). Řidič ani doprovodná osoba řidiče nejsou kompetentní předávat rodičům
při vyzvedávání dítěte informace o průběhu vyučování. V případě dotazů se prosím
obracejte výhradně na třídní učitelku.
15, Denní poplatek za ranní svoz dítěte/žáka je pro daný školní rok 75,- Kč. Pokud dítě
nejede, poplatek neplatí, musí ovšem být včas ze svozu odhlášeno - nejpozději 30
minut před stanoveným časem přepravy. V případě neodhlášení žáka/dítěte bude
ranní svoz zpoplatněn.
Školní přeprava se hradí měsíčně – zpětně za daný měsíc vždy v 1. týdnu následujícího
měsíce dle školou vystaveného předpisu platby.
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16, V krizové situaci má řidič právo odvést dítě/žáka sám bez doprovodné osoby.
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