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Školní plán mobility 

Škola vzdělává 443 žáků, dotazník vyplnilo 382 dětí (tj. 86,2 %) a 217 rodičů 

 bezpečná 
79 % 

nebezpečná 
21 % 

Je tvoje cesta do školy bezpečná? 

 do 0,5 km 
23 % 

do 1 km 
38 % 

do 2 km 
12 % 

do 5 km 
15 % 

 více než 5 km 
12 % 

Jak daleko od školy bydlíš? 

ZŠ Hloubětínská  
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Jak cestuješ do školy? 

pěšky 

autem 

MHD 

na koloběžce, na skateboardu 

na kole 
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Autem do školy?  

Do školy jezdí pravidelně 90 dětí, tj. 20 %. Jen 44 z nich jezdí autem také odpoledne. 

Jak daleko bydlí děti, které 
pravidelně jezdí do školy 
autem   

0,5 km 8 

1 km 27 

2 km 12 

5 km 22 

více než 5 km 22 

Téměř polovina dětí, které ráno jedou autem, cestují odpoledne pěšky nebo MHD.  

Nejvíc dětí, které 
jezdí do školy 
autem, bydlí blíž 
než 1 km. 

45 % Dětí považuje  
ranní provoz  
před školou  
za nepříjemný 
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Neexistuje možnost využít MHD nebo je to příliš komplikované. 

Na cestě do školy chybí bezpečné a pohodlné pěší cesty. 

Dítě je příliš malé. 

Bydlíme příliš daleko. 

Bojím se o něj v provozu na ulicích. 

Považuji to za nejrychlejší možnost. 

Mám/e to cestou do práce. 

Proč rodiče vozí dítě autem? 
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Škola nabízí možnost 
zaparkovat koloběžky a kola. 
 
Díky tomu se zde v 
porovnání s jinými 
pražskými školami relativně 
dost dětí dopravuje na 
koloběžce. (10 %) 
 
ALE: 
Je kapacita dostačující? 
 
Nebylo by možné vybudovat 
uzamykatelný přístřešek? 
 

Do školy na koloběžce nebo na kole? 

Děti by jednoznačně preferovaly dopravu na koloběžce (22 %) nebo na kole (15 %). 
Co jim v tom brání? 

 Proč nemůžu jezdit na kole nebo koloběžce na kole 
na koloběžce,  

na skateboardu 

Rodiče mi to nechtějí dovolit. 18 19 

Od mého domu není cesta bezpečná. 14 12 

Bydlím moc daleko. 9 14 

Nemám si ve škole kde uložit kolo, koloběžku, skateboard. 5 8 

Chybí vhodné spojení MHD. 2 2 



Co si o své cestě myslíš? 
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Bojím se aut (jezdí rychle, bezohledně, je jich moc, nebezpečné přecházení, apod.) 

Bojím se nepříjemných nebo podivných lidí 

Bojím se opuštěných, temných nebo nepřehledných míst 

Čeho se cestou do školy bojíš? 
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Když potřebuji, řidiči mě nechají na přechodu přejít. 

Z domova do školy se dobře dostanu tramvají, autobusem nebo metrem. 

Cesta ze zastávky MHD do školy je bezpečná. 

Je tvá cesta do školy snadná? 

rozhodně ano spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne 
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Na cestě jsou nebezpečné dopravní situace 
(velký provoz, složité křižovatky atp.). 

Na cestě by se dítě mohlo setkat s nebezpečnými nebo 
nepříjemnými lidmi. 

Taková cesta by byla pro mé dítě příliš 
složitá nebo dlouhá. 

rozhodně ano 

spíše ano 

nevím 

spíše ne 

rozhodně ne 

Rodičovský dotazník 

Jaké změny byste v bezprostředním okolí školy přivítali? 

Jaká je cesta vašeho dítěte do školy? Může jít samo? 
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Lepší dostupnost MHD. 

Omezení automobilové dopravy (snížení 
rychlosti, zákaz vjezdu v ranních hodinách atp.). 

Lavičky před školou. 

Zvýšený dohled policie. 

Bezpečnější přechody pro chodce. 

Možnost bezpečného uložení kol a koloběžek. 

Jsem spokojený/á, jak to je. 

rozhodně ano 

spíše ano 

nevím 

spíše ne 

rozhodně ne 



Rodičovské postřehy 
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KLADY  
• přítomnost policisty 
• upravené prostředí 

NEDOSTATKY 
• málo laviček 
• není místo pro čekání 
na děti v zimě, nesmí 
se do vestibulu 
• nedostatečný prostor 
pro parkování  
• kouření před školou 
• MHD - bus 396 a  259 
nejezdí ráno tak, aby 
děti stihly vyučování 
•děti nemohou u školy 
trávit volný čas 
 

HROZBY 
• nevhodné chování řidičů 
před školou a v jejím okolí:  
rychlá jízda, nepřehledné 
situace, parkování před 
školou a v blízkosti přechodů 
• výskyt nepříjemných osob 
(podchod, náměstí) 
• obavy z nového hřiště  
  
NÁVRHY 
• omezení vjezdu nebo 
zjednosměrnění 
Hloubětínské ulice 
• kryté stojany na kola a 
koloběžky 
• autobusová zastávka blíž ke 
škole, aby děti nemusely 
přecházet vícekrát silnici  
 
 
 

PROBLEMATICKÁ MÍSTA:  
• Kyjská  
• Hloubětínská 
• podchod pod Průmyslovou  
• přechod přes Poděbradskou 
• Svépravická x Kyjská 
• Kyjská x Hloubětínská 
• Hloubětínská x Šestajovická 
• křižovatka Průmyslová x 
Kbelská x Poděbradská 
• z ulice Čertouská (horní) 
chybí přechody  
• nepřehledné přecházení 
Soustružnické ulice na rohu 
Šestajovické (živý plot) 
• chybí přechod podél ulice 
Vaňkova, a také chodník 
podél ulice Oborská 
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„Doprovází mě máma s kočárkem a pod zámečkem na 
schodech není lišta pro kočárky, hrozně se dřeme do schodů.“ 

 Když již dítě před školu dojde, 
skutečně se mu uleví. 

Stojí tam moc aut.Všichni mají 
zaplé motory a čoudí to, když je 
škola otevřená. 

Uvítala bych prostředí, kde se děti mohou v bezpečí setkávat 
s kamarády, bez zákazů a omezení si svobodně hrát v době, 
kdy se scházejí před školou, nebo z ní odcházejí. 

Uvítala bych prostor pro 
prezentaci prací žáků na plotě 
nebo před vchodem, když už se 
nesmí do vestibulu 

Provoz aut v ranních 
hodinách před školou 
je šílený 

Před školou by mohl 
být park nebo hřiště. 

Před školou je místo parku 
staveniště a to se mi nelíbí.  



ŠKOLNÍ MAPA 
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SEZNAM NEBEZPEČNÝCH MÍST NA CESTĚ ŽÁKŮ DO ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ 
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Místa, která naše škola zhodnotila jako nejvíce 
nebezpečná, jsou:  
 
• Cesta mezi hřištěm a ubytovnou spojující ulice Šestajovická a 

Soustružnická - výskyt podivných existencí, chybějící veřejné osvětlení, 
děsivý keř - 18 hlasů 

• Náměstí a podchod pod obchodním centrem – scházejí se tam 
     podivní lidé – 14 hlasů 
• Křižovatka se semafory Poděbradská, Hloubětínská a Pod Turnovskou 

tratí – často nefungující semafor a velký provoz , auta nedávají přednost na 
přechodu (i když je zelená pro chodce, jezdí auta z dalších stran), zelená 
pro chodce svítí krátce, semafor nevydává žádné zvuky, po chodníku jezdí 
kola– 13 hlasů 

• Křižovatka Vaňkova a Čertouská - není tam vidět a chybí přechod – 12 
hlasů 

• Lesík u Slavoje u cyklostezky pod schody  - divní lidé – 11 hlasů 
 



Cesta mezi hřištěm a ubytovnou  
spojující ulice Šestajovická a Soustružnická 



Náměstí a podchod pod obchodním centrem 



Křižovatka se semafory Poděbradská,  
Hloubětínská a Pod Turnovskou tratí 



Křižovatka Vaňkova a Čertouská 



Lesík u Slavoje u cyklostezky pod schody 



Další nebezpečná místa: 

 
• Křižovatka Svépravická, Kyjská – velký provoz, špatně se přechází (10) 

• Podchod pod Poděbradskou vedoucí do metra – scházejí se tam podivní lidé (10) 

• U Slavoje (schody, skála) – divní lidé (9) 

• Podchod pod Průmyslovou – málo osvětlený podchod, bezdomovci (8) 

• Křižovatka Čertouská, Klánovická – na přechodu není vidět, chybí zpomalovací pásy 
(5) 

• Křižovatka Hloubětínská, Kyjská – není tam vidět (5) 

• Náměstíčko u tramvají u Rokytky – bezdomovci (5) 

• Náměstí ve Starém Hloubětíně – přechod (4) 

• Křižovatka Soustružnická,, Šestajovická, Svépravická, Vaňkova – ráno velký provoz 
bez organizace (4) 

• Vstup na parkoviště z ulice Soustružnická – kvůli keřům není vidět na silnici, dítě 
tam musí vstoupit (4) 

• Ulice Mochovská – opilci (4) 

 



• Přechod přes Šestajovickou (3) 

• SOU – vycházejí odtamtud lidé, kteří mluví sprostě (3) 

• Kejřův Mlýn – bezdomovci, divní lidé (3) 

• Křižovatka Hloubětínská, Šestajovická – hodně rychle jedoucích aut (3) 

• Křižovatka Vaňkova, Štolmířská – chybí přechod (2) 

• Ulice Soustružnická – chodí se kousek po silnici, na chodníku parkují auta (2) 

• Náměstí mezi Mochovskou ulicí a metrem – je zde ubytovna (2) 

• Hloubětínská u kostela – bezdomovci (2) 

• Křižovatka V Chaloupkách, Litošická – divní lidé, není vidět přes parkující auta (2) 

• Křižovatka Šestajovická, V Chaloupkách – staví tam z jiné země (2) 

• Ulice Zámečnická (2) 

• Křižovatka Hloubětínská, Litošická – auta nedávají přednost (2) 

 



• Ulice Soustružnická – výskyt bezdomovců (1) 

• Parkoviště Šestajovická, Soustružnická – odpadky, podle dětí tam straší (1) 

• Cesta z ulice Štolmířská do ulice Knínická – kamenitá cesta (1) 

• Průmyslová ulice – moc aut (1) 

• Křižovatka Kbelská, Poděbradská, Průmyslová (1) 

• Křižovatka Klánovická, Chvalská (1) 

• Les mezi Hostavickou a Oborskou – bezdomovec (1) 

• Klánovická u plaveckého bazénu (1) 

• Ulice Kyjská – divní lidé (1) 

• Hloubětínská před školou – velký provoz (1) 

• Ulice Hostavická – divní lidé (1) 

• Sídliště Hloubětín, ulice Zelenečská, Sadská (1) 

• Ulice Pod Turnovskou tratí (1) 

• Ulice Chvalská (1) 

• Most přes Rokytku (za podchodem pod Průmyslovou) – divní lidé (1) 

• Cesta podél Rokytky – divní lidé (1) 

• Ulice Vaňkova (u hotelu) – divní lidé (1) 

• Ulice Poděbradská, blízko křižovatky s ulicí Slévačská – nebezpečný člověk (1) 


