BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ AUTOBUSOVOU
PŘEPRAVU
Vážení rodiče,
informujte prosím své dětí o nutnosti dodržovat následující pravidla bezpečnosti při přepravě
školními autobusy:

NA ZASTÁVCE/ PŘI NÁSTUPU
•
•
•
•
•
•
•

Nevstupujte do bezpečnostní zóny na autobusových zastávkách. 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, 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.
Při čekání na zastávce dbejte osobní bezpečnosti. Vyčkejte na ostrůvku, nevstupujte na silnici a na
zastávce neběhejte ani si nehrajte.
Při čekání na autobus nemluvte s neznámými osobami a k nikomu nenastupujte do auta. Jďete přímo
domů a informujte rodiče, pokud se s vámi pokoušel někdo cizí navázat kontakt či vás odvézt.
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. Všechny děti pod 150 cm nebo 36 kg musí v
autobusech vybavenými tříbodovými pásy použít podsedák. (nevztahuje se na městské autobusy –
školní kyvadlovou dopravu a minibusy vybavené dvoubodovými pásy). Po celou dobu přepravy
zůstaňte sedět na sedačce, čelem ke směru jízdy.
Školní tašku uložte do příhrádky nad sedadlem či zasuňte pod sedačku.
Mluvte potichu, abyste nerušili řidiče při jízdě.
Pokud chcete mluvit s řidičem, vyčkejte, až autobus zastaví. Zvedněte ruku a oslovte řidiče jménem.
Neničete vybavení autobusu a nevyhazujte předměty z okna. 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 ani nekuřte.

•
•
•

Udržujte čistotu a pořádek.
Uličku v autobusu udržujte vždy průchodnou.
V případě krizové situace se vždy řiďte instrukcemi řidiče.

VÝSTUP Z AUTOBUSU
•
•
•
•
•
•

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.
Po výstupu z autobusu jděte přímo domů, aby vás měli dospělí na dohled. Děti ze základní školy musí
být převzaty pouze rodičem nebo odpovědným zástupcem. (Neplatí pro městské autobusy- školní
kyvadlá doprava)
Výstup z autobusu je možný pouze na vyznačených zastávkách či předem stanovených místech. Pokud
potřebujete zastavit na jiném místě, budete potřebovat povolení od rodičů. tzv. “Logistics Officer”
(pověřený pracovník z oddělení přepravy) musí být o podobných krocích informován vždy písemně.
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!

