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Informace o škole

• Základní škola a mateřská škola Chodov je nejstarší vzdělávací institucí 
na Jižním Městě.

• Původní budova byla postavena v roce 1905.

• V příštím školním roce budou moci žáci využívat nově vybudované 
západní křídlo.

• Škola se snaží vzdělávat všechny žáky co nejlépe a volí vždy citlivý 
přístup k jednotlivcům.

• Ve školním roce 2020/21 školu navštěvuje 474 žáků v celkem 20 
třídách ZŠ (1. stupeň – 12; 2. stupeň – 8) a 72 dětí ve 3 třídách MŠ



Hlavní vchod do školy Stará budova a nové západní křídlo, 
venkovní prostor pro družinu



Nový vstup do školy 
(ulice Klecandova)

Západní křídlo s novým 
hřištěm



Pohled na školu z ulice 
Dunovského

Schody do tělocvičny a kolovna



Zrekonstruovaný vchod převážně pro 
1. stupeň a družinu 

Pohled na školu z ulice 
Dunovského



Dostavba západního křídla

Fotka školy z roku 1937



Poloha školy



Bezpečnost

• Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti našich žáků, jejich rodičů a 
zaměstnanců při cestě do školy. 

• Děti patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu.

• Přístavbou západního křídla dojde k navýšení počtu žáků, a proto je 
potřeba některé věci pozměnit.

• Změní se vstupy do budovy.



Pěší cesty do školy žáků 



Seznam nebezpečných míst dle četnosti a 
potřebnosti.
• Vychází z výsledků dotazníků a map.

• 0 – nejpotřebnější, nejfrekventovanější.

• 10 – nejméně potřebné, nejméně časté.



Parkování před školou (0)

• Auta zde brzdí a blokují tak provoz.





Přechod Květnového vítězství (před školou, 1)

• Rozbité zpomalovací polštáře

• Chybějící semafor

• Velká frekvence dětí





Přechod ulice Ke Stáčírně (2)

• Nebezpečný podchod

• Auta nezastavují před přechodem





Světelná křižovatka – Ke Stáčírně x Květnového 
vítězství (3)
• Krátká doba na přecházení



Úzký chodník v ulici Ledvinova (4)

• Velmi úzký chodník

• Sotva zde projde jeden člověk



Přechod ulice Turkova (5)

• Chybí ostrůvek

• Špatně viditelný přechod

• Auta nezastavují



Parkoviště u zastávky Litochlebské náměstí 
(Türkova; 6)
• Není zde žádná cesta



Chodník mezi ulicí Ledvinova a Květnového 
vítězství (7)
• Neupravená zeleň

• Pohyb bezdomovců



Parkoviště v ul. Ledvinova (8)

• Nebezpečné parkoviště

• Nacházejí se zde vykradená auta



Přechod u pekařství (Květnového vítězství; 9)

• Auta blokují výhled na přechod

• Návrh: Sloupky 



Přechod ulice Hviezdoslavova (10)

• Nepřehledný přechod



Potřebnost projektu

• Místo stávajícího parkoviště před školou (záliv) vytvoření zóny K+R.



Potřebnost projektu

• Vybudování semaforu na hlavní ulici Květnového vítězství na 
přechodu před školou.

• Přidání lepších zpomalovacích prvků.

• Snížení rychlosti na 20 km/h či vybudování radaru.



Potřebnost projektu

• V ulici Dunovského vyřešit dopravní situaci.
• například omezením  rychlosti v obytné zóně.

• povolením vjezdu jen obyvatelům ulice.



Děkujeme za pozornost.
ZŠ a MŠ Chodov


