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1) Popis školy a místa 

Středně velkou školu s dlouhou tradicí navštěvuje přes 400 žáků a působí 
zde přes 30 pedagogických pracovníků. Žáci jsou všestranně vzděláváni podle 
Školního vzdělávacího programu „Škola porozumění“. Program je orientován na 
žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje 
efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá 
metody konstruktivistické pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které 
rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším 
potřebným pro úspěšný a radostný život. 

Naše škola je zařazena v síti „Škol podporujících zdraví“, klademe tak ve 
školním životě důraz na tři pilíře zdraví - pohodu prostředí, zdravé učení a 
otevřené partnerství. 

Ve vzdělávacím obsahu je důraz kladen také na cizí jazyky, škola 
spolupracuje se dvěma partnerskými školami v Německu, kam žáci jezdí na 
výměnné pobyty již od 6. třídy. Rovněž ve sportu jsou naši žáci velmi úspěšní, 
účastní se rozmanitých sportovních soutěží, škola se také prezentuje vlastním 
týmem cheerleaders.  

 
Ve škole udržujeme velkou řadu tradic, které již mají své jméno. Jsou to 

např. Den školy spojený s vánočními trhy tříd, Branný den, Oborové a projektové 
dny, Jarní slavnosti nebo absolventský ples s ohňostrojem. 

Místo, kde se škola nachází, patří k centru oblasti, s dobrou dostupností 
MHD, naopak do přírody to máme daleko. Z hlediska bydlení se oblast nově příliš 
nerozšiřuje, proto mnozí naši žáci dojíždějí i z větších vzdáleností. 

 
2) Dopravní problémy 

Škola stojí v celkem rušné oblasti Nuslí, na hlavní ulici, kde jezdí denně 
stovky aut, také tramvaje a autobusy. V ranní špičce využíváme pomoc dopravních 
policistů na hlavním přechodu směřujícímu do školy, kteří usměrňují dopravu, 
aby chodci měli okamžitou přednost. V odpoledních hodinách to musí již 
odcházející žáci zvládnout sami. 

Rušná ulice Táborská tak není vhodná a nejeví se bezpečně pro cyklisty a 
není ani příjemná pro chodce. Děti různých věkových kategorií často využívají 
koloběžky, se kterými se pohybují na chodníku, jehož dlažba ovšem není pro jízdu 
vhodná. Dlouhodobě má škola problém s ukládáním těchto dopravních 
prostředků. Dosavadní prostor je zcela nevyhovující, malý a žáci si do prostoru 
kolo nebo koloběžku nemůžou uložit sami, klíče má jen paní šatnářka. 

Komplikovaná je i situace s přecházením vozovky v blízkosti školy, 
přechody nejsou dostatečně přehledné, mnohdy žáci bohužel přecházejí v místech 
mimo přechod. 



Obr. 1 – čtvrťáci výtvarně ztvárnili dopravní situaci v okolí školy 

 

3) Výsledky dopravního výzkumu 

V dubnu 2015 v rámci programu Bezpečné cesty do školy proběhlo na naší 
škole mapování způsobů dopravování žáků do školy. Na jeho základě jsme zjistili 
zajímavé informace, které byly využity v pozdějších závěrech programu. V rámci 
akčního plánu na další období chceme opakovaně podobný průzkum provádět a 
výsledky porovnávat. 

Obr. 2 – žáci 3.B kreslili obrázky, jaké nesnáze potkávají cestou do školy 



Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, jak děti cestují do školy a jak by rády 
cestovaly, kdyby mohly. Většina dětí je se způsobem dopravy spokojena, školu 
mají blízko bydliště a mohou chodit pouze pěšky. Množství žáků využívá k cestě do 
školy prostředky MHD. Na kole nebo koloběžce jezdí jen malý počet žáků, přitom 
by tak cestovat chtělo mnohem více dětí (viz níže). 

 

ZPŮSOBY DOPRAVY DO ŠKOLY: 

 
CO ŽÁKŮM BRÁNÍ V PREFEROVANÉM ZPŮSOBU DOPRAVY: 
 

Graf znázorňuje důvody, proč děti necestují do školy, tak jak by chtěly. Z těch, 
kteří nejsou se způsobem cestování spokojeni, bylo za ideální způsob dopravování 
nejčastěji považováno kolo a koloběžka (87 dětí), příp. autem s rodičem a sourozenci 
nebo dalšími spolužáky (35 dětí). 
 



4) Riziková místa v okolí školy 
 
Na základě dotazníkového šetření mezi žáky a rodiči bylo vytipováno 

několik míst v okolí školy, která jsou většinou považována z různých důvodů za 
riziková. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – šesťáci a sedmáci procházeli a sledovali vytipovaná riziková místa 

 

Seznam míst podle četnosti: 

 
1. Přechod před školou – celá oblast – 96x 

2. Přechod Sezimova/Táborská – 68x 

3. Přechod v oblasti ul. Petra Rezka – 34x 

4. Náměstí Bratří Synků – 33x 

5. Podchod ul. 5. Května – 23x  

6. Ul. Na Květnici – schody + Pod Vilami – 22x 

7. Tram. zastávka a křižovatka Palouček – 15x 

8. Přechod Křesomyslova/park Fidlovačka – 10x 

9. Přechody u křižovatky Nuselská/Táborská – 10x 

10. Boleslavova – přechod směrem ke škole – 7x 

11. Ul. Táborská – přechod u býv. Hydroprojektu – 5x 

12. Svatoslavova- přechod – 5x 

 
 



Obr. 4 – část školního pracovního týmu zpracovává data a připravuje prezentaci 
 

5) Akční plán 

Na podporu bezpečného a udržitelného dopravování do školy již nyní 
podnikáme řadu aktivit. Žáci 1. stupně se každý školní rok účastní soutěže ve 
sběru Zelených kilometrů – průběžné sledování, jak sami cestují do školy a 
vyhodnocování jednotlivých způsobů. Třídy 1. stupně navštěvují dopravní hřiště, 
kde se učí pravidlům silničního provozu, správnému pohybu v dopravě i tomu, jak 
má být malý cyklista vybaven. 

Obr. 5 – Druháci se učí pravidla silničního provozu na dopravním hřišti v Muzeu policie 



Pro žáky 2. stupně je tento školní rok nově v nabídce tzv. oborový den 
zaměřený na cyklistiku. Žáci se seznamují se zajímavými trasami v Praze, 
s bezpečným pohybem na kole v provozu a na cyklostezkách apod. 

Pro další rozvoj a na podporu zdravého a bezpečného pohybu jsme si na 
další období, na další kalendářní rok stanovili další cíle: 

- aby více dětí využívalo k cestě do školy kolo či koloběžku -  k tomu je nutné 
vybudovat a zajistit vhodný přístřešek, kam si děti budou moci samy kola 
bezpečně ukládat 

- pořádání a realizace pravidelné cyklistické soutěže na školní akci Jarní 
slavnosti (např. jízda zručnosti…) 

Obr. 6 – Oborový den Kolem po Praze horem i dolem – výlet na Zbraslav  
 

6) Časový harmonogram 

- duben až květen 2016 bude dotazníkové šetření, jak cestují děti do školy 

odpovědné osoby: Mikuláš Matějka 8.B., pí. učitelka Sládková 

- realizace cyklistické soutěže na Jarních slavnostech (květen – červen 2016) 

odpovědné osoby: Matyáš Kareš a David Staněk 7.A 



- v říjnu 2016 se podíváme, jestli a jak byla upravena a vylepšena riziková 
místa, která vzešla z našeho programu BCŠ a na která byla vytvořena 
dopravní studie 

odpovědná osoba: David Staněk 7.A 

7) Průběh programu BCŠ 
Program Bezpečné cesty do školy nás provázel více než jedním školním 

rokem a za tu dobu jsme toho zvládli opravdu hodně. Kromě úvodních fází 
programu zmíněných již výše, měl průběh programu dva hlavní vrcholy. 
Prvním z nich byla červnová prezentace a představení vytipovaných rizikových 
míst našimi žáky celé pracovní skupině, kde kromě zástupců sdružení Pražské 
matky, nechyběli ani zástupci magistrátu a vedení MČ Prahy 4, na schůzce byla 
přítomna pí. místostarostka Mgr. Kotvová a odborníci přes dopravu a ŽP, také 
zástupci Městské policie a Policie ČR. Před tuto početnou skupinu předstoupili 
žáci 5. – 9. ročníku a představili svojí dosavadní práci, vyhodnocení 
dotazníkového šetření a mapového zjišťování potenciálně nebezpečných míst. 

 

Obr. 7 – Žáci prezentují riziková místa, která naši žáci i rodiče označovali nejčastěji 
v dotaznících a mapkách 
 

Žáci se během pracovního setkání dozvěděli od dopravního projektanta 
Ing. Syrového, jaké jsou možnosti řešení problémových situací a jak se různé 
věci v minulosti řešily na jiných místech. 



Obr. 8 – Ing. Syrový představuje možná řešení nebezpečných lokalit 
 

Druhým vrcholem programu, který následoval po letních prázdninách, 
ve šk. roce 2015/16 bylo představení dopravní studie Ing. Syrového naší 
pracovní skupině a především potom předání studie do rukou starosty MČ 
Prahy 4 pana Štěpánka. 

Obr. 9 – setkání u pana starosty Petra Štěpánka v sídle radnice na Budějovické, žák 8. B 
Mikuláš a žákyně 6. B Anička předávají dopravní studii 



8) Závěr 
Zapojení do programu přineslo naší škole jedinečnou možnost podílet se na 

vzhledu a dění v okolí školy. Naše škola je velká a momentálně každým rokem 
počet žáků narůstá, proto je důležité, aby prostředí okolo a v blízkosti školy bylo 
příjemné a hlavně bezpečné. Do některé z mnoha fází programu se zapojili všichni 
žáci i část rodičů, všichni měli možnost se vyjádřit a navrhnout změny. Pracovní 
týmy následně vše zpracovali a vyhodnotili, žáci se tak učili pracovat 
s informacemi, řešit problémy a také prezentovat výsledky své práce. 

Návrhy, které byly představeny ve vzniklé dopravní studii, jsou velmi 
zajímavé, obsahují jak rozsáhlé řešení, tak i dočasné. Na setkání s panem 
starostou jsme se dozvěděli, že aspoň některá z těch dočasných řešení bude možné 
realizovat snad již koncem tohoto šk. roku nebo během letních prázdnin. Všichni 
zapojení jsou na tyto změny velmi zvědaví, proto budeme nadále celou oblast okolí 
školy sledovat, naplánovali jsme i další dotazníkové zjišťovaní, také v závislosti na 
tom, jak brzy se podaří zřídit a vybudovat bezpečnou úložnu kol a koloběžek, což 
je zásadní věc. 

Většinu žáků tato problematika velmi zaujala, každý měl čím přispět, když 
vznikaly třídní mapy, děti kreslily a fotily místa, kudy chodí do školy a zabývali se i 
ekologií dopravy, proč je lepší chodit pěšky než jezdit autem apod. V tomto 
školním roce probíhá již zmíněný cyklo-oborový den, poslední byl 26.11., kdy žáci 
mapovali pražské cyklostezky. V rámci Akčního plánu jsme si předsevzali i další 
aktivity, kterými chceme udržet náladu Bezpečných cest do školy i nadále... 

Obr. 10 – fotografování ve školní vzducholodi na Jarních slavnostech, červen 2015  


