
Kampaň Pěšky do školy
Motivace a inspirace



Důvody pro vznik studie

• Zpětná vazba na kampaň Pěšky do škol

• Vlastní data o dopadu kampaně

• Podpora zdravého pohybu dětí: každodenní chůze do/ze školy
• Motivace ke změně chování dětí (a rodičů) při cestě do/ze školy

• Spokojenost vs. nespokojenost s kampaní

• Změnu chování v den akce
• Pochopení významu chůze
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Co jsme zjišťovali 



Jak to probíhalo
Sběr dat:
a) Kvantitativní 

Anketa po uskutečnění akce „Pěšky do školy“

Krátký online dotazník určený dětem (účastníkům akce), který 
připravila společnost Behavio, vyplnilo celkem 244 dětí z 8 škol

b) Kvalitativní 

Řízené diskuse s dětmi (účastníky akce) na 2 vybraných školách 

Zúčastněné pozorování u škol /fotografie, videa

Kde:
převážně Praha

doplněno o Lanškroun, Hradištko
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Autorky a autoři 

Spolupráce: 

Děkujeme všem zapojeným školám, dětem a rodičům!
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Slajd s obrázkem a titulkem

Výstupy ankety
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Všichni respondenti, n=244 [údaje v %]

Kdo všechno se zapojil do ankety
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ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4

ZŠ a MŠ náměstí Svobody,
Praha 6

ZŠ Školní, Praha 4

ZŠ a MŠ Tyršova, Praha 5

ZŠ a MŠ Smysluplná škola,
Praha 8

ZŠ Dobrovského, Lanškroun
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Pěšky
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Autem
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MHD

21

Na kole
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Všichni respondenti, n=244 [údaje v %]

V den akce se téměř 1/5 dětí rozhodla 
vynechat ranní cestu autem do školy

Pěšky
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Všichni respondenti, n=244  [údaje v %]7

Jak většinou cestuješ do školy? A jak ses dostal/a do školy během akce?



Ano

53

Ne

48

Jen ti, co  jely do školy, n=59 [údaje v %]

Polovina dětí, které jely autem/MHD, 
vystoupila dříve než obvykle a došla pěšky
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Když ses dneska svezl/a, vystoupil/a jsi od školy dál než obvykle a 

došel/a pěšky?



Líbí se mi
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Štve mě
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Všichni respondenti, n=244 [údaje v %]

Dětem se akce bezesporu líbila
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Jak se ti líbí akce Pěšky do školy?



Chodit pěšky není jednodušší, ale určitě 
zdravější a ekologičtější
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Je to pro mě zdravější

Je to lepší pro přírodu

Je to nejjednodušší

Není to lepší

Všichni respondenti, n=244 [údaje v %]
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Proč je lepší chodit pěšky do školy?



Je to dobré na povídání s kamarády.

Odpoledne, když jdu do kopce, tak bych 

raději jel autem.

Vadí nám moc aut ráno kolem přechodu. 

Na některých přechodech musíme dlouho 

čekat, než nás auta pustí.

Co na akci říkaly děti? 
Nadýcháme se čerstvého vzduchu!

Když pojedeme autem, nebudeme hubnout, 

když půjdeme pěšky, budeme hubnout.

Nějací lidé jsou líní chodit pěšky, i když je to 

kousek. Jezdí tu moc aut a je to pak 

nepříjemný.

Jeden nic neudělá, ale když to udělám já, 

začnou to dělat další a ti mohou pak už něco 

ovlivnit.
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Co se dělo před školou a ve škole?

Pěšky do školy: možnost překonat bariéru, že to nejde zvládnout

• Rodiče byli ráno více nervózní, zda to stihnou

• Děti se snažily nasbírat více ušlých metrů - vystoupily dříve z autobusu

Pěšky do školy: možnost zažít jak to je (příjemné☺), když je před školou menší

provoz, motivace pozitivním příkladem

• U školy zaparkovala cca 4 auta, která vezla děti do školy, což je méně, než obvykle.,

• Celá škola žije tématem pěšího dne a chůze

Pěšky do školy: osvěta pro rodiče i děti (ve školách často navazující program)

• Děti vyrobily transparent „Pěšky do školy“, který držely přes příjezdovou cestu, aby tam

nejezdila auta. Stáli tam 3 kluci s učitelkou a vysvětlovali to rodičům.
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Co se dělo před školou a ve škole?
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Slajd s obrázkem a titulkem

Závěr



Závěrem

▪ Je zřejmé, že dětem se akce „Pěšky do školy“ líbila

▪ Zhruba 1/5 dětí v den konání akce změnila způsob dopravy do

školy, vyměnila auto za chůzi/MHD/kolo

▪ Děti, učitelé (i rodiče) si všimli a oceňovali snížení automobilového

provozu před školou v den akce

▪ Starší děti (12 a více) zmiňují tyto důvody, proč by se mělo chodit

pěšky do školy:

✓ je to zdravé (pohyb, čerstvý vzduch)

✓ je to ekologické (méně aut a výfukových plynů)

✓před školou je to bezpečnější (menší provoz)

Ale vypadá to, že to chodit pěšky není jednodušší☺ **

15



Slajd s obrázkem a titulkem

Děkujeme☺


