
Bezpečné cesty do školy

Výsledky dotazníkového šetření a školního mapování 



Účast

 Naši školu navštěvuje celkem 448 žáků.

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 86% žáků.

 Dotazníkového šetření se zúčastnilo 74% rodičů.



Vyhodnocení dotazníků a školní mapování



Jak se žáci dopravují do školy?



Je cesta do školy bezpečná?

Žáci Rodiče



Proč si děti a rodiče myslí, že je cesta 

do školy nebezpečná?

 v některých ulicích chybí přechody

(Národní obrany,  Verdunská,  Českomalínská,  Puškinovo 

náměstí)

 zaparkovaná auta (špatný rozhled, výhled)

 velký provoz aut

 intervaly na semaforech (Československé armády)

 Kulaťák –Vítězné náměstí (4 jízdní pruhy vozovky, 

tramvajový pás)

 hlídaný přechod u školy (absence policistů)



Dopravuje se Vaše dítě do školy samo?



Vozíte do školy dítě autem?



Jak se ráno dostáváš do školy?



Jak se dostáváš ze školy?



Co dětem braní v cestě do školy pěšky, 

MHD na kole či koloběžce?

 při chůzi pěšky se rodiče bojí o děti (nebezpečná cesta)

 pro koloběžky není v Bubenči a v Dejvicích ideální povrch. 

Tato dlažba drncá (otřásá) koloběžkou = nebezpečné

 aby děti mohly jezdit na kole, 

muselo by být ve škole místo na uskladnění 

více pruhů pro cyklisty (cyklo pruh v Terronské není 

dostatečně bezpečný)



Jsi spokojen/a s fungováním MHD v okolí 

školy? 



MHD v okolí školy

 12% dětí ráno jezdí do školy MHD

 22% dětí jezdí ze školy domů MHD

 autobusy,  tramvaje a metro jezdí převážně na Dejvickou



Jsi spokojen/a s dopravní situací 

v bezprostředním okolí školy?



Dětem se nelíbí:

 spousta aut

 absence policistů na přechodu u školy

 auta u přechodů (špatná viditelnost)

Děti by chtěly:

 Bezpečnější vjezd do školního dvora

 více pruhů pro cyklisty

 možnost bezpečného uložení kol a koloběžek u školy



Jak jste spokojeni s dopravní situací 

v bezprostředním okolí školy?



Rodičům se nelíbí:

 zaparkovaná auta u přechodů (není vidět do vozovky)

 výjezd ze dvora školy (nebezpečí při přejíždění 

přes chodník)

 málo přechodů

Rodiče chtějí, navrhují:

 více retardérů v okolních ulicích školy

 více semaforů na přechodech v okolí školy

 Jednosměrné ulice okolo školy (Sukova ulice)

 snížení rychlosti na ulici Československé armády 

( nyní rychlost 50 km/h - bohužel nedodržovaná)



Líbí se vám, jak vypadá prostranství 

před školou?

Děti Rodiče



Rodičům a dětem se nelíbí:

 nebezpečný výjezd aut ze dvora školy

 výkaly po psích mazlíčcích v travnatém prostoru

 Rodiče a děti by chtěli:

 delší zábradlí 

 lavičky 

 bezpečnější školní dvůr
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Počet 

žáků Místo Popis

1 163 Přechody u Vítězného náměstí Nebezpečné přechody v místě Vítězného nám. 

2 7 Podbaba Nebezpečné a nepřehledné keře, pochybné osoby

3 118 Semafor Čsl. armády X V. P. Čkalova Oranžová pro řidiče znamená zrychli, ne zastav, krátký interval

4 84 Přechod Čsl. armády X Eliášova Časté nehody, rychlá auta, chybí semafor

5 341 Přechod Sukova ulice Zaparkovaná auta brání ve výhledu, nepřehlednost

6 76 Přechody přes ulici Terronská 

Od začátku školního roku zvýšení provozu, řidiči si krátí cestu zde, protože Jug. 

partyzánůje zúžená do 1 pruhu

7 89 Jugoslávských partyzánů Rychlá auta, málo přechodů se semafory, 4 proudová silnice

8 102 Přechod přes Čsl. armády (před Sushi bar) Krátký interval na přecházení

9 25 Přechody přes ulici Korunvační Nebezpečné přechody, spousta aut

10 63 U hotelu Crown Plaza Nebezpečné přecházení, nepřehledné

11 7 Svatovítská X Wuchterlova Smytý přechod

12 9 Goetheho (u nádraží) Neexistující chodník

13 65

Ostrůvek na Dejvické při setkání ulic 

Jaselská, V. P. Čkalova Zaparkovaná auta, špatná viditelnost, nebezpečné křižovatky 

14 57 V. P. Čkalova X Národní obrany Nebezpečná křižovatka, zaparkovaná auta (nepřehlednost)

15 298 Přechod Terronská u školy Častá absence policistů

16 18

Puškinovo nám. Při setkání ulic 

Českomalínská, Štursova Cesta ze školy na vlak, chybějí přechody

17 31 Národní obrany X Čsl. armády Zaparkovaná auta (nepřehlednost), odbočování aut z Čsl. armády

18 14

Puškinovo nám. při setkání ulic Uralská, 

Raisova Chybí přechod 

Popis



Kritická místa

 1 – přechod Terronská a Sukova ulice, přes zaparkovaná 

auta není vidět

 2 a 3 – Krátký interval na přechodech přes ČS armády

 4 a 5 –Vítězné náměstí, hustý provoz bez semaforu



1 – Přechod Terronská a Sukova ulice



2 a 3 – krátké intervaly na ČS armády



4 a 5 přecházení Vítězného náměstí



Výjezd ze školního dvora


