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Harmonogram 

• Prosinec – přihláška do projektu 
• Březen – 1. setkání pracovní skupiny, prezentace 

projektu 24.3.2015 
• Květen – mapování a dotazníkové šetření 6.4. – 

17.4.2015 
• Květen – 2. setkání pracovní skupiny – prezentace 

mapování a dotazníků 26.5.2015 
• Září – dopravní průzkum 
• Listopad – 3. setkání pracovní skupiny prezentace 

dopravní studie 5.11.2015 



Předání dopravní studie  

 



Přínosy 

• Získání dopravní studie okolí školy 

• Zvýšení bezpečnosti 

• Možnost změnit dopravní situaci nejen v okolí 
školy 

• Zvýšení pocitu odpovědnosti za své okolí 

• Posílení povědomí školy jako komunitního 
centra 

• Kooperace a spolupráce žáků 



Výsledky – bezpečnost a doprava 

• Vytyčení rizikových a dopravně nebezpečných 
míst  

• Získání dopravní studie 

• Analýza toho, jak se žáci do školy dopravují 



Výsledky mapování – pořadí 
nebezpečných míst 

1. Přecházení u školy v ul. Nepomucká 

2. Přecházení ulic Pod Školou, Píseckého, V 
Cibulkách, Nad Kavalírkou a Nad Turbovou 

3. Světelná signalizace a přecházení tramvajové 
tratě Kavalírka 

4. Prostor ul. Musílkova a nad Kavalírkou 

5. Prostor náměstíčka ul. Musílkova x Fabiánova 

6. Křižovatka ul. Tůmova x Musílkova 
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kdybys k tomu měl/a dobré podmínky. 



Jak se reálně 
dopravuješ? 

Jak by ses chtěl 
dopravovat? 

Veřejnou dopravou a pak pěšky 
38 % 11 % 

Pěšky sám 
18 % 21 % 

Pěšky s někým 
30 % 16 % 

Na kole nebo na koloběžce s 
někým 0 % 18 % 
Na kole nebo na koloběžce sám 

0 % 20 % 
Autem s rodičem 

6 % 6 % 
Autem se sourozencem anebo 
se spolužákem 6 % 5 % 



Důvody proč to nejde? 

 

Cesta od mého domu není 
bezpečná 

21% 

cesta od mého domu není 
vhodná pro jízdu na kole 

nebo na koloběžce 
31% 

nemohu mít ve škole 
bezpečně uložené kolo 

nebo koloběžku 
31% 

jiné důvody 
17% 

Pokud cestuješ jinak než bys chtěl/a, napiš co ti v tom brání? 



Školní plán mobility 

• Cíle: 

• Snížit počty žáků, kteří se do školy dopravují 
autem a způsobují největší chaos ráno před 
školou. 

• Vybudovat úložné prostory pro kola a 
koloběžky. 

• Sledovat změny, které nastanou po předání 
dopravní studie na magistrátu. (Jak je 
realizována dopravní studie v praxi)  



Školní plán mobility - realizace 

• Ve školním roce 2015/2016 – chceme v rámci 
environmentální výchovy podpořit osvětu v rámci 
udržitelné dopravě 

• Letáčková kampaň pro rodiče – aby se snížil počet 
rodičů, kteří budou vozit děti do školy 

• Realizovat Dny bez aut – motivovat rodiče, aby 
dovedli děti do školy pěšky nebo MHD 

• Realizovat znovu dotazníkové šetření a zjistit dopad 
projektu na dopravování dětí do školy 

• Usilovat o vybudování kolárny 



Zdroje a odkazy 

• www.nepomucka.cz 

• www.prazskematky.cz 

 

http://www.nepomucka.cz/
http://www.prazskematky.cz/

