
    

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ZŠ KUTNOHORSKÁ 

Termín: duben 2020 

Dotazníky rozesílány a vyplňovány elektronicky, společně s dotazníkem organizace Město přátelské k 

dětem. 

 

A Děti 

počet dětí ve škole 170 

počet vyplněných dotazníků 75 

procento dětí, které vyplnily dotazník 44 % 

 

 

 

respondenti podle pohlaví  respondenti podle věku 

 
 

Jak daleko od školy bydlíte?  abs. % 

do 0,5 km 38 51 

do 1 km 25 33 

do 2 km 10 13 

do 5 km 1 1 

více než 5 km 1 1 

CELKEM 75 100,0 
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1. ZPŮSOB CESTOVÁNÍ DO ŠKOLY 
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Většina dětí (84 %) bydlí v dochozí vzdálenosti od školy (polovina do 0,5 km, další třetina do 1 km). 

Přibližně 2/3 dětí chodí do školy pěšky, jen minimum se dopravuje MHD. Polovina dětí, které jezdí do 

školy autem, bydlí do 1 km od školy.  

 

Děti by nejradši jezdily do školy na koloběžce, na skateboardu nebo na kole. Čtvrtina dětí by volila 

cestu pěšky. V cestě na koloběžce nebo na kole jim nejčastěji brání to, že si jej nemají kde uložit. 

 

Co ti brání cestovat do/ze školy tak, jak bys 
chtěl/a?  abs. % 

Nemám si ve škole kam uložit kolo, 
koloběžku nebo skateboard. 21 28,0 

Od mého domu není cesta bezpečná. 16 21,3 

Rodiče mi to nechtějí dovolit. 16 21,3 

Bydlím moc daleko od školy. 2 2,7 

Chybí vhodné spojení MHD. 1 1,3 

Nic mi nebrání, dopravuji se způsobem, 
kterým chci. 24 32,0 

 

 

Sdílení cesty s kamarádem 

Jen 6 dětí chodí s kamarádem do školy, cestou ze školy je to o 2 více. S kamarádem děti chodí pěšky 

(5 ráno, odpoledne všichni). Jen jedno dítě jezdí s kamarádem autem, a to ráno. 
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2. JAK DĚTI CESTU DO ŠKOLY VNÍMAJÍ 
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3. PROSTOR PŘED ŠKOLOU 

 

 

Prostor před školou se dětem rozhodně líbí, většina z nich tam je spokojená. Ranní provoz považuje 

za nepříjemný třetina dětí. Stojany na kola by uvítalo 37 % dětí. 

 K prostoru před školou komentovalo 33 dětí. 

Nejvíce z nich zmiňuje, že by uvítali hřiště 15x (místo na hraní, křoví na schovku, horolezeckou stěnu, 

relax, prolézačky pro starší, skatepark, lavičky) 

Dále se objevují přání mít před školou více květin 4x a více laviček 2x. Jedno dítě si přeje u školy plot. 
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B Rodiče 

počet dětí ve škole 170 

počet vyplněných dotazníků 87 

procento dětí, které vyplnily dotazník 51 % 

 

 

Podle rodičovských dotazníků, kterých bylo lehce víc, jsme rozdělili respondenty podle bydliště do 5 

oblastí, v závislosti na tom, z jakého směru děti ke škole přichází a jaké musí překonávat dopravní 

překážky. Hlavní dopravní bariéry jsou ulice Kutnohorská a Dolnoměcholupská. Podle toho, zda děti 

bydlí na jih nebo na sever od školy, přichází nejčastěji buď ulicí V Dolinách nebo Ke Dráze. 

Samostatnou oblast tvoří  tzv. Malý Háj. 

 

1. oblast - mezi ulicemi Za 

Kovárnou a Kutnohorská 

2. oblast - mezi ulicemi Za 

Kovárnou a Dolnoměcholupská 

3. oblast - severně od ulice 

Dolnoměcholupská 

4. oblast - Malý Háj 

5. oblast - za ulicí Kutnohorská 

(směrem od školy) 

Nejvíce dětí přichází z oblasti č. 3 

(musí tedy překonat 

Dolnoměcholupskou ul.) nebo obl. 

č. 1 (jdou buď ulicí Ke Dráze, nebo 

okolo rybníčku). 

  



    

1. DOPROVÁZENÍ DĚTÍ 
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2. DOVÁŽENÍ AUTEM 
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3. PROSTOR PŘED ŠKOLOU 

 
 

Z textových odpovědí vyplývá, že rodiče jsou s prostorem v okolí školy v zásadě spokojení, určitě 

pozitivně vnímají park, stromy a zeleň. Komentář k prostoru před školou napsalo 70 rodičů, z toho 33 

vyjádřilo spokojenost. Z požadavků na zlepšení se objevilo: 

- hřiště, více herních prvků, obzvláště pro starší děti 12x 

- přístřešek pro rodiče, když čekají na děti v dešti 6x a více laviček 4x 

- oplocení u vstupu do školy 3x 

- lepší možnost krátkodobého parkování 3x 

- volně pobíhající psi, bezdomovci a nepořádek v parku 3x 
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C Seznam nebezpečných míst ZŠ Kutnohorská 

Celkem bylo odevzdáno 39 map. 

1. Dolnoměcholupská x U Střediska a Dolnoměcholupská x U Svornosti (4x): auta jezdí rychle a 

nedávají přednost, hodně aut, nepřehledný přechod, přes kolony a autobus není vidět do 

protisměru 

2. V Dolinách x Ke Dráze + V Dolinách x U Svornosti (5x) - chybí přechod, v zatáčce není vidět, 

jestli jede auto, z ulice v Dolinách auta jezdí do zákazu vjezdu a protisměru ke škole. Člověk tam 

auta nečeká, když couvá z vyhrazeného parkoviště pro školu (tudy asi chodí nejvíce dětí 

3. ul. V Dolinách (2x): na chodnících parkují auta tak, že se nedá projít po chodníku a musím je 

obcházet přes silnici; hodně aut 

4. Ke Dráze x Za Kovárnou: tam stojí po jedné straně auta blízko přechodu a při cestě domů se mi 

špatně přechází, je to tam nepřehledné, auta by měla parkovat až o pár metrů dál. Např. 5 m dál 

5. přechody na Kutnohorské Dolnoměcholupská (3x), Parková (2x), u školy, u zast. Kutnohorská 

(3x), Na Slavíkově, Nad Vokolky, Ke Školce, Za Kovárnou - moc aut, auta jezdí na červenou, nebo 

přechody bez semafory, auta nezastavují, nebo jen jeden pruh, protože tu auta zatáčí, je těžké 

se rozhlédnout 

přechod u školy; u školy - uvítali bychom kdyby byla zkrácena prodleva od stisknutí tlačítka po 

zeleného panáčka. Současný dlouhý interval podle mého názoru nedává smysl. 

6. V Dolinách x V Osikách - chybí přechod 

7. Nad Vokolky x Parková - chybí přechod 

8. Dolnomecholupská mezi ulici V Osikách a Nad Vokolky - chybí přechod 

9. ul. U Střediska - moc aut 

10. zastávka BUS Dolní Měcholupy (3x) - nepořádek, divní lidé 

11. divní lidé - lavička u rybníka, zastávka Dolní Měcholupy, zadní vchod u potravin, od ul. V 

Dolinách ke škole 

12. ul. Ke Dráze (č.p. 4)- nepořádek u polelnic 

 

  



    

 

 

 

 

 

 

  



    

Seznam nebezpečných míst ZŠ Kutnohorská - dotazník pro rodiče 

Dolnoměcholupská x U Střediska a Dolnoměcholupská x U Svornosti 

• Ano, ráda bych zmínila skutečnost, že v ranních hodinách kdy je největší frekvence děti na 

přechodu pro chodce v ulici Dolnoměcholupská, tedy na přechodu pro chodce před 

Městským úřadem nestojí žádný strážník ani nikdo, kdo by dbal na bezpečný přechod děti  

• nebezpečný přechod u úřadu  

• Přechod u úřadu v ulici Dolnoměcholupská je pro dítě nebezpečný - velký provoz, přes 

autobus v zastávce není vidět do druhého pruhu 

• Oceníme zpomalení provozu na Dolnoměcholupské - některá auta k přechodu u úřadu 

přijíždějí velmi rychle  

• Přechod v ulici Dolnoměcholupská u úřadu MČ je pro děti poměrně nebezpečný - mnoho aut, 

navíc když v zastávce stojí autobus, není přes něj vidět do druhého pruhu  

• Komunikace Nad Vokolky začala fungovat jako objezdová trasa a řidiči nedodržují povolenou 

rychlost a jsou bezohlední. Stejně tak cyklisté. Přechod přes Dolnoměcholupskou u úřadu 

bohužel není bezpečný. Speciálně v odpoledních hodinách, kdy se děti vrací domů. 

V Dolinách x Ke Dráze + V Dolinách x U Svornosti 

• Postrádám přechod v ulici u Svornosti, děti nemjí jak bezpečně přejít, navic je tam 

nebezpečná zatáčka. 

• Moc by byl fajn policista hlídající u zmíněného rohu (tj u tenisových kurtů - U Svornosti) 

přechody na Kutnohorské 

• Chodník na obou stranách silnice (i kolem autobazaru), aby dítě přešlo kritické křižovatky na 

světlech a pak pokračovalo na Malá Háj bezpečně po jedné straně 

• Vzhledem k nedostatečnému dopravnímu značení (především chybějící semafor na zastávce 

Kutnohorská a další) považuji za cestu pro dítě velmi nebezpečnou a netroufli si ji pustit do 

školy samotnou.. 

• Cestu do školy by dětem ulehčil strážník v ranních hodinách na vytíženém přechodu u 

Malého háje, kde není semafor. 

• frekventovaný přechod u školky v raných a odpoledních hodinách,bojím se aby mi dítě 

samotné nesrazili 

• za nebezpečné považuji přechod mých dětí na semaforech Kutnohorská a 

Dolnoměcholupská, velmi by Dolním Měcholupům pomohl již dlouho slibovaný obchvat 

• Nebezpečná je především Kutnohorská ulice. Je zde velký provoz. 

 

V Dolinách 

• Kvůli parkování aut ,částečně na chodnících, v celé délce ulice V Dolinách...raději chodíme po 

silnici. 



    

ostatní 

• Lépe zabezpečit a osvětlit přechod pro chodce u křižovatky Dolnoměcholupská a V Nížinách, 

Na Slavíkově 

• Před každým přechodem žluté cary se zákazem parkovaní, často parkuji auta před 

přechodem tak, ze je přecházeni nepřehledné i pro dospělého natož pro roztěkané male dítě! 

• AUTA V ULICÍCH JEZDÍ NEPŘIMĚŘENOU RYCHLOSTÍ, PARKUJÍ NA CHODNÍKU 

 

 

• Je třeba hlídat přechody v ranní špičce kde jezdi tramvaj 

• Nyní je to na dobré úrovni 

• obecně jsme spokojeni 

• Ani ne, bydlíme za rohem školy, takže my jsme převážně spokojení 

• Bydlíme u školy, tedy spíš se mohu vyjadřovat k funkci parku než k bezpečnosti cesty. 

• Pejskaři by nemuseli venčit své miláčky na chodníky 

• Bezpečné uložení koloběžky je skvělá možnost.  

 

  



    

D Dotazník pro učitele 

Odpovědělo 18 z 23 pedagogických pracovníků. 

Do školy se 44 % dopravuje MHD, 33 %autem. Ostatní způsoby dopravy jsou ojedinělé. Auto 

zaměstnanci preferují především z časových důvodů, MHD volí jako nutnost (dostupnost, 

ekonomické hledisko). 

Pedagogové vnímají pozitivně park u školy, naopak jim vadí množství aut na Kutnohorské, zmiňují 

nebezpečné dopravní situace v okolí školy. 

Pedagogové považují výchovu k udržitelnému dopravnímu chování a vysvětlování souvislosti mezi 

volbou dopravního prostředku a stavem životního prostředí za úkol školy. Tématu se věšnují v 

hodinách prvouky a vlastivědy, s rodiči o tom nemluví. 

Jaké akce na podporu udržitelné dopravy pedagogové považují za smysluplné 
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