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INFORMACE O ŠKOLE 
 

Naše škola je školou prvostupňovou a má venkovský charakter. V současné 

době má škola 129 žáků ve věku od 6-11 let (6 tříd a 3 oddělení školní družiny). 

Převážná většina našich žáků je dopravována do školy automobilem, protože 

dopravní situace v okolí neumožňuje, aby docházeli do školy pešky či na kole. V 

blízkosti školy se nachází velmi frekventovaná ulice Libušská, která je hrozbou 

pro děti především nerespektováním povolené rychlosti ze strany řidičů a 

nedostatečným množstvím přechodů. V nejbližším okolí školy vznikají 

nebezpečné situace, vozidla parkují přímo před školou, otáčejí se a couvají, což 

je pro chodce i cyklisty velice nebezpečné. Chybí prostor pro chodce, neexistují 

koridory pro chodce či pro cyklisty.   

Do programu Bezpečná cesta do školy jsme se zapojili, protože jsme 

přesvědčeni, že společná iniciativa všech zúčastněných přispěje k bezpečnější 

cestě našich žáků směrem ke škole i ze školy zpět. Zároveň věříme, že v 

konečném důsledku povede k většímu využívání alternativních způsobů 

dopravy. 
 
 

MAPOVÁNÍ CESTY DO ŠKOLY 
 

Do projektu se zapojilo 90% žáků spolu s jejich rodiči, kteří po vyplnění 

dotazníků zaznamenávali kritická a problematická místa okolí školy. Po 

vytvoření společné mapy bylo uskutečněno několik průzkumů na přechodech 

přes ulici Libušskou a monitorování projíždějících a otáčejících se vozidel na 

parkovišti před školou. Vše bylo doplněno dodatečným dotazníkovým šetřením 

zaměřeným na místo odkud děti dojíždějí a jakou dobu jim cesta do školy trvá. 

Všechny zjištěné informace byly zpracovány do power-point prezentace, na 

které se podíleli především žáci naší bývalé 5. třídy a naše koordinátorky z řad 

rodičů. Tato prezentace byla oficiálně předána panu starostovi MČ Praha Libuš 

panu Koubkovi a také dalším členům pracovní skupiny jako podklad k 

vypracování dopravní studie. Členové pracovní skupiny (žáci, rodiče, vedení 

školy,  MČ Praha Libuš, MHMP, Dopravní inspektorát ČR, Městská policie, 

Pražské matky o.s., Oživení o.s.) se na projektu sešli celkem čtyřikrát.,přičemž 

na poslední schůzce byla představena dopravní studie s konkrétními opatřeními. 

Kompletní dopravní studii najdete na stránkách www.prazskematky.cz a na 

webových stránkách naší školy www.zspisnice.info. 
 

http://www.prazskematky.cz/
http://www.zspisnice.info/


 

 
 

Dotazníková šetření v květnu 2011: 
 

Pro žáky: 
 

 Zakresli do mapy svoji cestu do školy (zeleně) a ze školy (červeně). 

 Vyznač kroužkem místa, kde se necítíš bezpečně. 

 Jak se dopravuješ do školy? Lze zatrhnout více možností v případě kombinace způsobů 

dopravy. 

 pěšky / in-line / na kole / autobusem / autem 

 Jak se dopravuješ ze školy? Lze zatrhnout více možností v případě kombinace způsobů dopravy. 

 pěšky / in-line / na kole / autobusem / autem 

 Chtěl(a) by ses do školy nebo ze školy dopravovat jinak než doposud? 

  Označ jak : pěšky / autobusem / na kole / na bruslích / autem 

 

Pro rodiče: 
 
 Jaký způsob dopravy byste pro své dítě preferovali Vy? Napište prosím proč. 

 Pokud vaše dítě nevozíte do školy autem, pohybuje se pravidelně při cestě do nebo ze školy 

(případně část této cesty) v doprovodu dospělé osoby? 

 Zmínilo se Vám dítě někdy o nějakém ohrožení nebo nepříjemné situaci v souvislosti 

s dopravou do školy nebo zpět? 

 Vnímáte-li nějaká rizika Vy, uveďte prosím stručně jaká (pokud ano, uveďte návrh řešení 

nebo zmírnění rizika). 



 

 
 
 

Ze společné mapy je patrné, že jako nejvíce nebezpečná byla vyhodnocena tato 

místa: 
 

 Nejbližší okolí školy 

 Ulice K Vrtilce 

 Křižovatka K Vrtilce x Ladislava  Coňka 

 Přechody na Libušské  a u U Kašny 

 Hoštická x Putimská x Lad. Coňka 

 Spojení ulic Vltavická – U Jednoty 
 
 



 

 

Z uvedeného průzkumu jsme zjistili, že více než 50% našich žáků se dopravuje do školy autem 
 
 

 
 

 

Z tohoto průzkumu vyplynulo, že doba cestování žáků z okrajových částí Prahy či vesnic za 

Prahou trvá přibližně 5-15 minut, dopravování městskou hromadnou dopravou by však trvalo 

déle. 
 
 



 

 
 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že 40% žáků dojíždí z okrajových částí Prahy nebo z vesnic 

za Prahou. 
 

 



 

Plán činností na podporu udržitelné mobility a aktivity ve školním 

roce 2011/2012 
 
 

Hlavní cíle podporující udržitelnost mobility: 

 Vytvářet povědomí o dopravní výchově a pravidelně provádět osvětu. 

 Zvyšování dopravní gramotnosti žáků, pravidelně zařazovat dopravní  

 výchovu do vyučování. 

 Zlepšit bezpečnost v bezprostřední blízkosti školy. 

 Spolupracovat s rodiči a zástupci MČ Praha Libuš. 

 Podporovat alternativní způsoby dopravy (pěší, jízdu na kolech, in-line). 

 Zavést pravidelné akce školy, které povedou k větší informovanosti o  

 projektu (školní cyklojízdy, dny mobility, jízdy zručnosti apod.). 

 Zařazovat preventivní programy o bezpečnosti, spolupráce s Policií ČR. 
 

 
 
 

Vhledem k tomu, že jsme škola menšího typu, všechny uvedené aktivity jsou 

plánované pro všechny třídy a děti ŠD. 

 
 



 

 V rámci osvěty připravit akci pro rodiče dovážející své děti do školy s  

 názvem „Děkujeme, že nejezdíte rychle“. - leden 2012 

 V průběhu roku motivovat rodiče k preferování alternativních způsobů 

 dopravy prostřednictvím webových stránek, společných diskuzí. 

 Zakomponování dopravní výchovy a plánu mobility do tematických plánů  

 školy. Zařazení dopravní výchovy do dalších předmětů (Čjs,   

  Přírodověda, Vlastivěda) - v průběhu celého školního roku, propojit plán 

  školní mobility s dalšími aktivitami. 

 Usilovat o uskutečnění plánovaných opatření a úprav dopravní studie 

 Dne mobility (den bez aut) – září 2011, březen 2012 

 Den Země - duben 201 

 Den zdraví – prosinec 2011 

 Návštěva dopravního hřiště – duben 2012 

 Výtvarná soutěž – zima 2011 

 Školní cyklojízda – červen 2012 

 Jízda zručnosti (v rámci hodin Tv) – jaro 2012 

 Preventivní program policie ČR – podzim 2012 

 Kroužek hasičů – probíhá celoročně 
 



 



 

Čerpání finančních prostředků 
 

 

Z dotazníkového šetření vyplynula potřeba vybudovat přístřešek na parkování 

kol, který naše škola postrádala. Po dohodě s Pražskými matkami o.s., sdružením 

Oživení o.s. a MHMP byly finanční prostředky ve výši  40 000,-Kč použity na 

jeho vybudování. Přístřešek byl vybaven stojanem na kola a umístěn v přední 

části školní zahrady. K dispozici je pro naše žáky od září 2011. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Závěr - plány do budoucna 
 

 Dopravní situaci v okolí naší školy budeme nadále sledovat. Věříme, že alespoň 

některá navrhovaná opatření, zmiňovaná v dopravní studii, se podaří zrealizovat. 

Dopravní studie počítá se dvěma variantami. První je lépe dosažitelná. Prioritně 

budeme usilovat o vyznačení ZÓNY 30, vybudování koridoru pro chodce a 

zřízení jednosměrného dopravního režimu v ulici k Vrtilce. MČ Praha Libuš 

souhlasí se všemi opatřeními, která byla navrhována autorem dopravní studie 

panem Ing. Syrovým. Všechna opatření nelze realizovat v dohledné době, a to 

především z důvodu finančních. Naše MČ oproti jiným, srovnatelným, 

disponuje velice omezeným rozpočtem. Již předem nás zástupci MČ upozornili 

na nedostatek finančních prostředků k možné realizaci jednotlivých opatření 

tohoto projektu. Prozatím MČ alespoň přislíbila řešení dopravního značení – 

zjednosměrnění ulice Ladislava Coňka a částečně i ulice K Vrtilce. Jistě se 

podaří opatření, která jsou ve finanční kompetenci MHMP. 
 
 

Jedná se především o úpravu signalizace na přechodu Libušské ul. na úrovni 

ulice Ke Kašně, včetně navazujících chodníků směrem na ulici K Vrtilce. 

MČ Praha Libuš s tímto souhlasí a předá podnět na DOP MHMP. Celý vývoj 

dopravní situace v okolí naší školy je pro nás jednou z priorit, proto budeme 

bedlivě sledovat jednotlivé kroky vedoucí k jakýmkoli bezpečnostním 

opatřením. 

O jednotlivých krocích a aktivitách budou rodiče, žáci, MČ a přátelé školy 

informováni na našich web. stránkách zspisnice.info v sekci BCDŠ. 


