INFORMACE O ŠKOLNÍ AUTOBUSOVÉ PŘEPRAVĚ V PBS 2017/18
Abychom usnadnili dětem cestování do školy a zpět, nabízíme v The Prague British School
dva druhy autobusové přepravy. Tuto dopravu zajišťujeme pro děti od čtyř let věku výše.
1. Přeprava domov – škola – domov (školy Kamýk a Vlastina)

2. Kyvadlová autobusová doprava (škola na Kamýku)

Děti jsou vyzvedávány před svými domovy nebo na určených nástupních místech.
Tuto službu nabízíme na území hlavního města Prahy a v Průhonicích. Školní dopravu
nelze bohužel zajistit v oblastech, kde je méně než 12 zájemců. Aby byla námi nabízená
služba co nejefektivnější, je v některých případech zapotřebí požádat rodiče, aby děti
přivedli na určené nástupní místo poblíž jejich domova. Většinu linek provozuje škola
s vlastními autobusy a řidiči. Zbylé linky zajišťují naše partnerské dopravní firmy.
Pro podrobnější informace prosím navštivte:
www.pbschool.cz/home-school-home-bus-transport

Kyvadlová doprava zajišťuje přepravu dětí mezi zastávkami
metra nebo autobusů a školou. Jedná se o standardní městské
autobusy, které jezdí speciální trasy pro naši školu. Autobusy jsou
provozovány DP hl. m. Prahy. a.s. Tato služba je doporučena pro
děti starší pěti let a je zdarma.
Pro podrobnější informace prosím navštivte:
www.pbschool.cz/shuttle-bus-transport

Informace a registrace
Škola přijímá nové děti v průběhu celého roku. Doporučujeme novým rodinám, aby si zkontrolovaly dopravní dostupnost předtím, než si pronajmou dům/
byt. Rodiče by si měli být vědomi toho, že autobusové jízdní řády mohou být mírně změněny pokud se přihlásí nový student nebo pokud rodiče zruší dopravu.
Rodiče budou informováni emailem včas předem, pokud nastanou jakékoliv změny.
Příjezdové a odjezdové časy, mimoškolní aktivity po skončení vyučování
Autobusy přijíždějí do škol mezi 8:10 a 8:15 hod a odjíždějí po skončení vyučování v 15:20 hod. Všichni cestující studenti jsou povinni být připraveni na
místech určených pro odjezd včas, aby mohli nastoupit do autobusů ihned po jejich přistavení. Je důležité vědět, že děti navštěvující zájmové kroužky po
skončení vyučování, nebudou moci využívat autobusovou přepravu s odjezdem v 15:20 hod, ale musejí být vyzvednuty svými rodiči nebo opatrovníky po jejich
skončení. Studenti střední školy mohou jet domů sami.
Pro děti ze školy na Kamýku je současně k dispozici tzv. AFTER CLUB BUS SERVICE (AUTOBUSOVÝ SERVIS PO ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH), kterého
mohou po skončení kroužků využít. Tyto autobusy odjíždějí od školy v 16:20 hod a zastavují ve stanici metra Kačerov a v Průhonicích. V případě
zájmu mohou rodiče své děti přihlásit na After Club Bus Service prostřednictvím rodičovského portálu (VLE), a to současně s jejich zápisem
na zájmové kroužky.
Denní změny a zrušení jednotlivých jízd
Pro každodenní změny a rušení dopravy pro děti ze základní školy (ročníky 1-6) musejí rodiče kontaktovat administrátorky příšlušné pobočky. U studentů
střední školy (ročník 7-13) se očekává, že se k odjezdu autobusů dostaví včas. V případě zmeškání odjezdu autobusů je pouze jejich zodpovědností dopravit
se bezpečně domů. V případě nemoci dítěte nebo dlouhodobější absence (rodinné dovolené, apod.) kontaktujte prosím školu a příslušného řidiče co nejdříve,
aby nedocházelo ke zbytečnému zajíždění autobusu k vašemu domu a čekání. Pokud chcete jednorázově zrušit odpolední přepravu, kontaktujte prosím školní
administrátorku 24 hodin předem. (týká se pouze dětí na základní škole)
Kontakty: Kamýk: Ms. Zdeňka Hřebejková, email: zdenka.hrebejkova@pbschool.cz, tel: +420 226096220
Kamýk školka: Ms Tereza Vinopalová, email: tereza.vinopalova@pbschool.cz, tel: +420 226096225
Vlastina: Ms. Lenka Ferenčíková, email: lenka.ferencikova@pbschool.cz, tel: +420 226096180
Permanentní změny v jízdních řádech
Kontaktujte prosím paní Soňu Novákovou v případech, kdy žádáte o stálou změnu v přepravě vašeho dítěte, nebo pokud máte nějaké dotazy ohledně školní
dopravy. Kontakt: email: sona.novakova@pbschool.cz, tel: +420 226096205 nebo mob: +420 604473862.
Přihláška na školní dopravu a potvrzení autobusového jízdního řádu
Upozorňujeme rodiče, že přepravu můžeme zajist pouze dětem, jejichž rodiče vyplnili „Přihlášku na školní přepravu“. Můžeme odpovídat pouze na řádně
vyplněné a odevzdané přihlášky s tím, že budou upřednostňovány dříve podané žádosti. Pokud si přejete rezervovat místo pro své dítě, vyplňte prosím danou
přihlášku a pošlete podepsaný scan přihlášky na e-mailovou adresu sona.novakova@pbschool.cz a/nebo předejte originál školní administrátorce. Obdržíte
emailové potvrzení o požadované službě spolu s časovým rozpisem a detailními instrukcemi.
Zrušení služby
Pokud si přejete zrušit dopravu v průběhu školního roku, je zapotřebí tak učinit písemně, nejméně 14 dní před rozhodným datem
(email: sona.novakova@pbschool.cz).
Poplatek za přepravu
Poplatek za službu škola – domov – škola je Kč 6000,- / měsíc za jedno dítě na akademický rok 2017/18. Nabízíme sníženou cenu pro rodiny
se dvěma dětmi (Kč 10.400,- /měsíc) a pro rodiny se třemi dětmi (Kč 15.000,- za měsíc). Všechny ceny jsou včetně DPH.
Faktury za dopravu jsou vystavovány ročně nebo každý trimestr (3 x ročně), dle údajů uvedených v platební části přihlášky do školy. Pokud si přejete faktury
za dopravu zasílat na jinou adresu či vystavovat na jiné období, než je uvedeno v přihlášce do školy, vyplňte prosím fakturační detaily níže. Vezměte prosím
na vědomí, že poplatky za děti začínající během akademického roku budou účtovány poměrně od data zahájení služby.
Kyvadlová doprava a doprava po zájmových kroužcích jsou zdarma.
Česko Britská Základní Škola, s.r.o., K Lesu 558/2, 142 00 Praha 4
zapsaná v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, odd.C., vložka 121766
tel.+420 226 096 200, e-mail: sona.novakova@pbschool.cz, www.pbschool.cz

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ PŘEPRAVU
Tento formulář slouží pro školní autobusovou přepravu domov-škola -domov a/nebo kyvadlovou přepravu. Rodiny, které si přejí použít přepravu
po odpoledních zájmových kroužcích (pouze Kamýk), by se měli zaregistrovat přes rodičovský portál VLE, a to při registraci dětí na kroužky.
Křestní jméno dítěte(dětí)

Příjmení dítěte (dětí)

Třída

Pobočka:
0 KAMÝK 0 VLASTINA

Datum první cesty:______
0 ráno / 0 odpoledne

Prosím vyberte si typ školní přepravy, o kterou máte zájem a zaškrtněte nejvýhodnější čas odvozu (ráno/večer):

01. služba HOME-SCHOOL-HOME

Adresa, ze které by mělo být dítě vyzvedáváno a přiváženo zpět:
ulice ……………………….…………………………….………………………………………
číslo popisné (modré číslo na domě) ………….……… čtvrť .…………………….…………………

02. KAČEROV-KAMÝK-KAČEROV SHUTTLE Nabízíme kyvadlovou přepravu zdarma ze stanice metra Kačerov na lince C do školy na Kamýku a zpět.
0 KAČEROV - odjezd v 7:30 ( příjezd na Kamýk v 7:40)
0 KAČEROV - odjezd v 8:00 ( příjezd na Kamýk v 8:10)
0 KAMÝK - odjezd v 15:20 ( příjezd na Kačerov v 15:30)

03. SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ-KAMÝK-SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ SHUTTLE Nabízíme kyvadlovou přepravu zdarma ze stanice metra Smíchovské nádraží
(metro linka B) na Kamýk a zpět.
0 SMÍCHOV - odjezd v 7:50 ( příjezd na Kamýk v 8:10)
0 KAMÝK - odjezd v 15:20 ( příjezd na Smíchovské nádraží v 15:40)

04. VLASTINA-STŘEŠOVICE-KAMÝK-STŘEŠOVICE-VLASTINA SHUTTLE Nabízíme kyvadlovou přepravu zdarma z Prahy 6 (škola Vlastina a Střešovice) na
Kamýk. Prosím zaškrtněte místo nástupu / výstupu.
0 VLASTINA - odjezd v 7:25 0 STŘEŠOVICE - odjezd v 7:40 (příjezd na Kamýk v 8:10)
0 STŘEŠOVICE - příjezd v 15:45 0 VLASTINA - příjezd v 16:00 (odjezd z Kamýku v 15:20)
Pokud si nepřejete, aby vaše dítě cestovalo pravidelně každý den, prosím označte, o které dny se jedná:
…………………………………………………………………………………………………………………………… ráno 0 / odpoledne 0
Vezměte prosím na vědomí, že autobusové trasy a jízdní řády podléhají změnám v průběhu školního roku.

Další komentáře či důležité informace, které nám chcete sdělit:

Fakturační údaje pro účely služby „Školní doprava“
Období fakturace (prosím zakšrtněte) : 0 ročně (faktury jsou vystavovány k 1.říjnu)
			
0 trimestrálně (vystavované 3x ročně -1. října, 15. ledna, 15. března, splatné ve 3 splátkách)
Jméno a adresa požadovaná na faktuře:
……………………….……………………………………………….…………………………………….…………………………… . .
Osoba zodpovědná za platbu: ……………………….……………………………………………….……………………………………… .
Její/jeho telefonní číslo: ……………………….…………………… E-mail: .………………………………………………….……………
Faktury jsou vyhotovovány pouze v elektronické podobě a zasílány emailem. (podle zákona 235/2004 Sb. o DPH, 26 par.4)
Kontaktní telefonní čísla pro potřebu školy a řidičů:
Jméno 1. kontaktní osoby: …………….……………….………….…….…………. tel.č.: ……………………….……………………………
Jméno 2. kontaktní osoby: …………….………………………….…….…………. tel.č.: …………………………………………….………
Tímto zde prohlašuji, že jsem poučil své dítě (děti) o bezpečnostních předpisech platných pro školní autobusovou přepravu, zveřejněných na rodičovském
portálu a webových stránkách školy, záložce „školní doprava“.
Beru na vědomí, že přidělování autobusových linek a sestavování jízdních řádů pro službu domov-škola-domov je plně v kompetenci školy.
Škola také rozhoduje o umístění všech žadatelů a stanovuje jízdní řád pro příslušnou autobusovou linku.
Datum: ………………………………… Jméno: …………………………………………………… Podpis: ……………………………
Prosím odevzdejte podepsaný formulář paní Soně Novákové na recepci školy Kamýk či Vlastina nebo jej zašlete na adresu: K Lesu 2, Praha 4-Kamýk, 142 00,
Tel.: +420 604 473 862, e-mail: sona.novakova@pbschool.cz.
Česko Britská Základní Škola, s.r.o., K Lesu 558/2, 142 00 Praha 4
zapsaná v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, odd.C., vložka 121766
tel.+420 226 096 200, e-mail: sona.novakova@pbschool.cz, www.pbschool.cz

