
 
 
 

 
 

Celková evaluace Pěšky do školy 2020 
 

 

 

 

Celkem se zaregistrovalo  59 škol a 2 MŠ (21 z Prahy, 40 mimopražských) z 35 obcí 

Aktivity realizovalo   41 škol (18 škol z Prahy, 23 mimopražských) 

Do soutěže se zapojilo  29 škol, z toho 14 pražských, 15 mimopražských (13 obcí) 

19 škol se akce zúčastnilo již poněkolikáté.  

Celkem se výzvy zúčastnilo minimálně 321 tříd, to je přibližně 8 000 dětí  

 

 

 

 

Tak jako všechny oblasti života, tak i akci Pěšky do školy negativně ovlivnila hrozba COVID-19. 

Přihlášené školy museli kvůli epidemiologické situaci zredukovat naplánované aktivity, respektovat 

požadavky na dodržování uzavřených skupin, nemohli se konat hromadné akce, rodiče nesměli do 

škol. Mnohé školy měly pěší dny naplánované až na říjen a uzavření škol tak předčasně ukončilo 

nejen pěší, ale cesty do školy vůbec.  

Vzhledem k tomu, že nebylo možné pořádat velké akce pro celou školu, byly jednotlivé třídy 

aktivnější a kreativnější. 

Většina škol letos akci pořádala v delším časovém úseku. Rekordmany v tomto směru byly děti ze ZŠ 

Lesní v Liberci, které se snažily chodit pěšky od 10. 9. do 13. 10., tedy celých 23 dnů. Jen jedna škola 

pořádala akci jako jednodenní, ve 4 školách trvala méně než týden. Alespoň týden k pěším cestám 

motivovalo 21 škol, déle než 2 týdny pak 13 škol. 3 školy akci zahájily, ale kvůli uzavření škol nemohly 

realizovat pěší dny. 
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Do akce Pěšky do školy se v roce 2020 přihlásily školy z těchto měst a obcí: Brno, Břeclav, Česká Ves, 

Duchcov, Hodonín, Hostivice, Hradec Králové, Hrušovany, Choryně, Jihlava, Jílové u Prahy, Kamenný 

Přívoz, Kladno, Kutná Hora, Liberec, Lochovice, Malá Dlážka, Miroslav, Modřice, Nikolčice, Nový Svět, 

Ohrobec, Olomouc, Opava, Ostrava, Písek, Plzeň, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 

10, Praha 12, Praha 13, Praha Dolní Měcholupy, Praha Lipence, Praha Suchdol, Roztoky, Tišnov, 

Valašské Klobouky, Veselí nad Moravou, Vrané nad Vltavou a Zlín.  

 

 

 

 

DÉLKA AKCE PĚŠKY DO ŠKOLY

1 pěší den méně než týden 5-9 dnů 2 týdny a více

http://www.peskymestem.cz/
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Součástí akce je soutěž pro školy a soutěž pro rodiče.  

Do soutěže pro školy – O TŘÍDU, KTERÁ NEJVÍCE CHODÍ – se zapojilo 210 tříd s 4791 dětmi, které 

dohromady ušly 19 926 pěších cest. 

Vítězné třídy (prvních 10): 

 MĚSTO ŠKOLA TŘÍDA 
POČET 
DĚTÍ 

POČET 
DNŮ 

plus 
deníky a 
aktivity 

1 Praha 5 ZŠ Pod Žvahovem 5.A 24 16 300 

2 Praha 12 ZŠ Písnická 5. A 29 17 279 

3 Praha 5 ZŠ Pod Žvahovem 1.B 23 16 274 

4 Brno  ZŠ Modřice 7.B 26 15 267 

5 Praha 12 ZŠ Písnická 4. B 26 14 261 

6 Praha 5 ZŠ Pod Žvahovem 4.A 25 16 250 

7 Praha 5 ZŠ Pod Žvahovem 3.B 21 16 248 

8 Praha 5 ZŠ Pod Žvahovem 2.B 21 16 248 

9 Liberec ZŠ Lesní 2.B 23 16 239 

10 Praha 5 ZŠ Pod Žvahovem 2.A 22 16 239 

 

Pořadí podle škol 

MĚSTO ŠKOLA TŘÍDA 
POČET 
DĚTÍ 

POČET 
DNŮ 

POČET 
BODŮ = 
počet 
pěších 
cest 

DOBROVOLNÁ 
AKTIVITA 

plus deníky a 
aktivity 

Praha 5 
ZŠ Pod 
Žvahovem 9 205 16 2358 90 2156 

Hradec 
Králové ZŠ Sever 10 233 9 1648 0 1412 

Jihlava ZŠ Havlíčkova 16 355 5 1321 160 1345 

Plžeň Božkov ZŠ Plzeň Božkov 5 104 5 294,5 200 1283 

Praha 5 
Lipence ZŠ Lipence 15 286 5 1069 15 1273 

 

Do rodičovské výzvy se aktivně zapojila necelá stovka rodičů. Soutěžní příspěvky poslalo 13 z nich. 

Oproti loňskému ročníku s námi rodiče více komunikovali a zapojovali se. 
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Co Pěšky do školy přináší? 
 

1. PRO ŠKOLY 

Akce Pěšky do školy snižuje počet aut před školami, méně dětí se dopravuje do školy autem, motivují 
i rodiče  
Byly to krásné pohledy – škola bez aut, i parkoviště bylo prázdné. I zaměstnanci chodili pěšky. (ZŠ 
Roztoky) 
  V ZŠ Klausova přijíždělo autem 19 z 322 dětí. 

Obohacení výuky – téma pěší a udržitelné dopravy je možné zapojit do běžné výuky. Je logickou 

součástí dopravní a environmentální výchovy. Školy pro děti připravují program, v jehož rámci si 

opakuji pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, pořádají cyklojízdy či výlety do okolí. 

   

  

Většinou se mu děti věnují v rámci výtvarné výchovy, při výrobě nejrůznějších plakátů, vlastních 

dopravních značek nebo výtvarných reflexí svých cest do školy.  

http://www.peskymestem.cz/


Pěšky městem, z. s., www.peskymestem.cz 

 

 

 

http://www.peskymestem.cz/


Pěšky městem, z. s., www.peskymestem.cz 

 

 

 

Na různých školách se Pěšky do školy stalo také součástí:   

Českého jazyka:   sloh, básničky, novinové příspěvky 

Matematiky:   tematické slovní úlohy, náklady na výlet  

Zeměpisu:   orientace v mapě 

Hudební výchovy:  písně o chození 

 

 

2. PRO DĚTI 

Pěšky do školy prokazatelně prospívá: 

Socializaci Myslím, že nás to jako školu sblížilo. 

Bezpečnosti Líbil se mi nápad pozorovat lidi na křižovatce. 

Samostatnost a zodpovědnost Akce se moc povedla, některé děti chodily samy opravdu kus cesty a 

byly na to moc hrdí. 
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3. PRO RODIČE  

Registrovala se sice méně rodičů, ale byli aktivnější, více s námi komunikovali a sdíleli zážitky. 

Děti dnes šli s mužem pěšky už po osmnácté a vlastně se na to všichni těší. Příroda ráno je nádherná, 
a ač jsme z Prahy, potkávají sojku, veverku, v jezírku malá housátka a kachňátka, rybičky... 

moc děkujeme za akci, je úžasná, skoro všichni od nás ze školy se snaží chodit pěšky, chodíme za 
sluníčka i když trochu prší a je zima:-). Pevně doufám, že Vaše iniciativa přesvědčí i další, že chodit 
pěšky do školy je skvělá věc. 

Je příjemné se ráno s dětmi projít, popovídat si a protože je naše škola v parku, je i hezké vnímat 
sluníčko, které svítí do koruny stromů 

Pěšky do on-line školy – Procházka před začátkem on-line výuky pomáhá, aby se děti pořádně 

zadýchaly, provětraly si plíce a prokrvily mozek. Po návratu domů jsou veselé, svěží a výuku u počítače 

zvládají mnohem lépe.  

Pěšky i bez školy často velice zalidněná místa v těchto dnech zejí prázdnotou, takže kluci se mohou 

vydovádět na koloběžkách 

 

4. PRO OBCE 

Akce pěšky do školy má záštitu 10 krajských měst.  

 

Akce pěšky do školy se stává součástí programu Evropského týdne mobility v různých městech a 

obcích. Již druhým rokem má například oficiální podporu města Jihlava, kde letos akci zahajovali 

setkáním na náměstí. „Vloni mělo Pěšky do školy velký úspěch a zapojilo se do něj přes 800 dětí z 

našich základních a mateřských škol. Je to skvělá příležitost, jak podpořit zdravý životní styl a dostat 

děti více do pohybu.“ řekla k tomu paní Jandejsková, koordinátorka MA21 v Jihlavě. Pěšky do školy 

bylo součástí programu Evropského týdne mobility také v Praze Suchdol nebo v Tišnově. 
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