


CÍLE PROJEKTU BCŠ 

• zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí škol 

• podpora zdravého životního stylu žáků i rodičů 

• podpora trvale udržitelné mobility 

• zvýšení zájmu žáků i rodičů o veřejné prostranství v okolí školy 



• Magistrátem hlavního města Prahy 

• Spolkem Pražské matky, z.s. 

• Městskou částí Praha 8 

 

 

PROGRAM BCŠ PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI S: 



SHRNUTÍ PRŮBĚHU PROJEKTU VE ŠKOLE: 

• informační schůzka pro zástupce rodičů a následný e-mail všem 
rodičům našich žáků s internetovými odkazy na dotazníky 

• informační schůzka pro zástupce školního parlamentu a následné 
předání informací o projektu spolužákům na třídnických hodinách 

• představení projektu všem pedagogickým pracovníkům 

• vyplňování dotazníků pro rodiče a žáky 

• doprovodné aktivity na téma Dopravní výchova 

• vytvoření třídních map, včetně sečtení/označení nebezpečných míst 

• vytvoření školní mapy na školním parlamentu a označení 
nebezpečných míst 

 

 



DOPROVODNÉ AKCE 



ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK 

• 15. 4. – 21. 5. 2019 

• 379 z 600 dotazníků (63%) 

• žáci 1. – 3. tříd dostali papírové formuláře 

• žáci 4. – 9. tříd vyplňovali on-line na hodinách Informatiky nebo z 
domova  

 

V dotazníku odpovídali mezi jiným na následující otázky: 



JAK DALEKO BYDLÍŠ OD ŠKOLY?  

 

 

• do vzdálenosti 1 km od školy 
bydlí přes 40% žáků 

• velký podíl dětí bydlí dále, než 5 
km od školy – 23,1% 

 



JAK SE NEJČASTĚJI 
DOPRAVUJEŠ DO ŠKOLY? 

 

 

•  43% chodí pěšky  

• 30 % jezdí autem 

• 24 % využívá MHD 



JAK SE DOPRAVUJEŠ ZE ŠKOLY DOMŮ? 

 

 

• 51%  chodí pěšky  

• (ráno je to jen 43%)  

• 34% využívá MHD  

• (ráno je to jen 24%) 

• 11% dětí jezdí autem 
(ráno je to 3x víc) 

 

 

 



 BOJÍŠ SE CESTOU DO ŠKOLY NĚKTERÉ Z TĚCHTO VĚCÍ? 



JAK BY SES DOPRAVOVAL DO ŠKOLY, KDYBY SIS 
MOHL VYBRAT? 



CO TI BRÁNÍ CESTOVAT DO ŠKOLY TAK, JAK BYS 
CHTĚL? 
 

 

 

• 70%            Nemám si kam ve škole uložit kolo. 

• 43%  Nic mi nebrání. 

• 28%  Rodiče mi to nechtějí dovolit. 

 



CO SI MYSLÍŠ O PROSTRANSTVÍ PŘED ŠKOLOU? 



Rodičovský dotazník 

• 15. 4. – 21. 5. 2019 

• 165 dotazníků 

• Všichni rodiče obdrželi dopis s instrukcemi a odkazem na elektronický 
dotazník. 

 

 

V dotazníku odpovídali mezi jiným na následující otázky: 

 



Doprovází Vaše dítě do školy nebo ze školy 
někdo dospělý? 



Jak daleko od školy bydlíte? 



Jak často vozíte své dítě do školy nebo ze 
školy autem? 



Z JAKÉHO DŮVODU VOZÍTE SVÉ DÍTĚ DO 
ŠKOLY NEBO ZE ŠKOLY AUTEM? 

42%  Máme to cestou do práce. 
30%  Je to pro nás nejrychlejší. 
16%   Bydlíme příliš daleko. 
15%   Bojím se o dítě v provozu na ulicích.  
12%  Neexistuje možnost využít MHD nebo je to příliš komplikované. 
11%  Dítě je příliš malé. 
  
    



MAPOVÁNÍ CEST DO/ZE ŠKOLY 

• 15. 4. – 2. 5. 2019 

• 488 z 600 map (81% žáků) 

• žáci 1. – 9. tříd zakreslovali své cesty do papírových map na 
třídnických hodinách nebo doma  

• výstupem za každou třídu byla třídní mapa 

• výstupem za školu je školní mapa s označenými nebezpečnými místy + 
počtem hlasů pro každé z nich 

 

 



ZÁVĚREČNÉ ZPRACOVÁNÍ TŘÍDNÍCH MAP NA 
TŘÍDNÍM PARLAMENTU: 



ŠKOLNÍ MAPA S OZNAČENÝMI 8 
NEBEZPEČNÝMI MÍSTY V OKOLÍ ŠKOLY: 



1 - PROSTOR PŘED ŠKOLOU 
 

   197 HLASŮ 

Pomyslné první místo získal prostor 
přímo před školou, kde je silný ranní 
provoz, nepřehledné dopravní 
značení a auta, nedodržující 
přednost chodců na přechodu. 
Bezpečnost dětí ohrožují nejen 
neukáznění řidiči, kteří si tudy 
zkracují cestu, ale i rodiče našich 
žáků, zastavující co nejblíže 
hlavnímu vchodu a blokující výhled 
chodcům na přechodu ke škole. 



2 - PŘECHOD DAVÍDKOVA 
  

135 HLASŮ 

Na druhém místě se umístila 
křižovatka Davídkova - ulice Na 
Slovance, kde je velmi nepřehledná 
dopravní situace a silný provoz, auta 
jezdí velmi rychle a nedávají dětem 
přednost na přechodu pro chodce, 
výhled chodcům zde navíc často 
velmi omezuje neudržovaná vzrostlá 
zeleň. 



3 - PODCHOD STŘELNIČNÁ 
 

91 HLASŮ 
 

 Podchod Střelničná je místo, kde se 
děti necítí bezpečně kvůli 
bezdomovcům, odpadkům a tmě. 
Jiná alternativa, jak bezpečně přejít 
ze stanice MHD ke škole v tomto 
místě bohužel neexistuje. 



4 - PODCHOD LIBERECKÁ 
 

55 HLASŮ 

Podchod Liberecká děti vnímají 
podobně jako podchod Střelničná, i 
tady se bojí bezdomovců, na pocitu 
bezpečí jim nepřidává nepořádek a 
tma. Jiná alternativa, jak bezpečně 
přejít na druhou stranu v tomto 
místě, bohužel ani tady neexistuje. 



5 - KŘIŽOVATKA U KAUFLANDU 
 

49 HLASŮ 

Křižovatka u Kauflandu skončila 
pátá. Je zde silný provoz, vícečetné 
nepřehledné jízdní pruhy a řada ne 
zcela synchronizovaných semaforů. 
Řidiči zde často porušují dopravní 
předpisy - děti se tu proto necítí 
bezpečně i přesto, že jsou zde 
přechody pro chodce. 



6 - PĚŠINA DO KAUFLANDU 
 

15 HLASŮ 

Cestu pro pěší od školy ke 
Kauflandu se děti bojí používat kvůli 
neudržovanému stavu komunikace i 
okolní zeleně, zvýšenému výskytu 
hlodavců a podezřelých živlů. 
Tomuto místu se vyhýbají nejen 
děti, ale i dospělí. 



7 - PŘECHOD DAVÍDKOVA 
 

14 HLASŮ 

Křižovatka Davídkova - ulice Pod 
Vodárenskou věží, je další rizikové 
místo. Je zde nepřehledná dopravní 
situace a velmi silný provoz, auta 
nedávají dětem přednost na 
přechodu pro chodce. Výhled zde 
často omezuje přerostlá 
neudržovaná zeleň a v současné 
době navíc i ohrazení stavby. 



8 - VEDLEJŠÍ ULICE U ŠKOLY 
 

12 HLASŮ 

Ulice Na Slovance a křížení s ulicí Na 
Dílcích je rizikovým místem, kde 
auta nedodržují předepsanou 
rychlost a nedávají přednost dětem, 
které potřebují přejít silnici ke škole. 
K nepřehlednosti místa přispívají 
vzrostlé keře a neudržovaná vzrostlá 
tráva. 



NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ POSTŘEHY RODIČŮ K BCŠ 

• Ocenili bychom možnost cesty do školy na koloběžkách či kolech, jako to 
mu bylo dříve. Měli bychom podporovat pohyb dětí! 

 

• Nejlepší a nejbezpečnější cesta pro mé děti je z ulice Březenská do 
Bedřichovské zadem okolo Kauflandu. Z důvodu, že nemusí přecházet 
žádný přechod. Tato cesta je ale velice nevhodná, pokud by šly děti samy. 
Cesta není vůbec udržovaná, celý úsek je zarostlý neupravovanými keři, 
tráva se zde vůbec neseká a celá cesta vypadá jako "skládka". 

 

• Uvítali bychom rychlé vyřešení možnosti zaparkovat dětský dopravní 
prostředek u školy, aby alespoň za nás ubyl jeden automobil před školou. 

 



NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ POSTŘEHY RODIČŮ K BCŠ 

• Denně několikrát přecházíme s dětmi Davídkovu ulici přes přechod  
do ulice U Slovanky…. Jednou se mi dokonce stalo, že jedno auto u 
přechodu zastavilo, a druhé ho zvýšenou rychlostí v protisměru 
předjelo a téměř nás s malým synem na přechodu srazilo!  

 

• Byla bych ráda, kdyby syn mohl opět jezdit na koloběžce. Je to pro něj 
pohodlné a rychlejší. 

 

• Uvítali bychom bezpečné uložení kol nebo koloběžek, v dnešní době 
nechápu, proč jsou děti omezované v tomto ohledu. 



NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ POSTŘEHY RODIČŮ K BCŠ 

• Uvítali bychom omezení průjezdu okolo školy směrem do ulice 
Davídkova (zejména v ranních hodinách, kdy chodí děti do školy).  
 

• V celé oblasti se převážně ráno pohybuje velké množství aut, která si 
tam zkracují cestu. Oblast u školy tomu není přizpůsobena, jedná se o 
sto let starou zástavbu. Auta se často pohybují vysokou rychlostí, 
neřeší předpisy, ani slušnost. 

 

• Chybí bezpečný přechod přes ulici Davídkova (městský policista tam 
vždy stojí jen týden před volbami, jinak nikdy). 



NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ POSTŘEHY RODIČŮ K BCŠ 

• Souhlasím s tím, že ráno před osmou hodinou je situace před školou hrozná. 
Rozhodně podpořím zákaz aut až před školu. Nikomu neublíží dojít kousek pěšky. 

 

• V rámci bezpečné cesty do školy by bylo dobré zajistit větší bezpečnost při cestě 
průchodem z tramvajové zastávky a přecházení silnice ke škole, protože sem 
nepřetržitě zajíždí a vyjíždí automobily. 

 

• Chybí místo, kde si odložit koloběžku/kolo. 

 

• Místo pro odkládání koloběžek by se velice hodilo!! 

 

• Chybí mi bezpečný přechod pro děti v ulici Davídkova a úschovna koloběžek. 

 



Prezentací Vás provedli Filip Popelka a Lucie Němcová, žáci 6.C, kteří se 
těší na spolupráci v rámci projektu Bezpečné cesty do školy.  
 
Pod vedením třídní učitelky Andrey Šebestové a ve spolupráci s 
dopravními odborníky budou společně se svými spolužáky monitorovat 
vybraná nebezpečná místa v okolí školy. 

 
  
 

DĚKUJEME ZA POZORNOST  


