
Školní plán mobility ZŠ Hostivař, Kozinova 1000,  Praha 10  

2016/17 

I. Informace o škole   

Název školy:   ZŠ Hostivař 

Adresa školy:  Kozinova 1000, Praha 10 

Úplná základní škola s 24 třídami, 16 na 1. stupni a 8 na 2. stupni 

Počet žáků: 579 

Počet pedagogů  a vychovatelek:  42 

Počet dalších pracovníků školy:  

Zaměření školy: Školní vzdělávací program je realizací Rámcového 

vzdělávacího programu pod názvem "Cesta k poznávání". 

 

  Základní škola ZŠ Hostivař má koncepci vzdělávání postavenou na tradičních 

hodnotách českého školství a vychází z dlouholetého vzdělávacího programu 

Základní škola, do kterého jsou zasazeny soudobé požadavky na vzdělávání dětí 

- výuku jazyků (především angličtiny) a ICT a dále vzdělávací obory pro rozvoj 

nadání v umění (výtvarná výchova) a sportu (cyklistika a moderní gymnastika). 

Cílem školy je vychovat z dětí zodpovědné bytosti, které rozhodují samostatně o 

svém životě a jsou schopné přijímat jinakost, respektovat druhé a naslouchat. 

Nelze opomenout činnost školní družiny, která má vlastní vzdělávací program 

a podporuje mimoškolní činnosti žáků. 

   Cesta k poznávání je název našeho školního vzdělávacího programu a 

zároveň hlavní idea podporující fungování vztahů ve škole, vztahů školy a okolí 

a kvalitní poskytování služeb dětem a jejich rodičům. 

Veškeré důležité informace o škole jsou k dispozici na internetových stránkách 

www.zshostivar.cz 

 

 

                 II. Podněty pro vznik školního plánu mobility 

  Naše škola leží v krásném místě u Botiče, v těsném sousedství Toulcova 

dvora a střední školy Křesťanského gymnázia v Praze 10. Okolí má téměř 

venkovský ráz. Převážná většina žáků bydlí v okolí školy. Proto je vhodné   

přicházet ke škole pěšky, jezdit na kole nebo koloběžce. Největší překážkou této 

formy docházení nebo dojíždění do naší školy se stala úzká jediná přístupová 

silnice vedoucí k objektu školy z velmi frekventované ulice Pražské. 

Tato silnice je velmi oblíbenou zkratkou mezi Jižním Městem a ulicí 

Průmyslovou. V ranní špičce se zde tvoří kolony pomalu projíždějících 

automobilů. Z této silnice zabočují všechna auta přivážející žáky nejen na 

http://www.zshostivar.cz/


základní školu, ale i do gymnázia do staré hostivařské ulice Selská, Kozinova a 

kolem kostela a fary k budovám obou škol. Auta se v úzké ulici před školou 

otáčejí, zastavují, krátkodobě parkují a tím vzniká absurdní dopravní situace 

před školní budovou.  Mezi auty se proplétají naši žáci.  

 

 

                                   III: Mapování  

 

  Úvodní setkání proběhlo v dubnu roku 2016. Poté rodiče i děti obdrželi 

dotazníky a jednotlivé třídy zpracovaly své třídní mapy.  Pracovní skupina 

složena z žáků devátého ročníku zpracovala školní mapu, která obsahovala 

souhrn cest ke škole a seznam rizikových míst s jejich popisem, a připravila data 

pro dopravní studii. Mapování proběhlo ve druhém pololetí šk. r. 2015/16. 

V září proběhl dopravní průzkum v ranních a dopoledních hodinách, kterého se 

zúčastnili žáci současných devátých tříd. Cílem průzkumu bylo zjišťování 

statistických údajů týkajících se intenzity jednotlivých druhů dopravy, chování 

účastníků dopravní komunikace – nedání přednosti chodcům na přechodech, 

nevhodné přecházení mimo přechody, parkování aut. Výsledky byly použity 

jako objektivní upřesnění analýz od žáků a rodičů. 

 

 

                                IV. Plán činností na podporu udržitelné mobility 

 

 

1.  zvyšování dopravní gramotnosti na 1. stupni - zapojovat dopravní 

výchovu do výuky prvouky a vlastivědy  

                                                                                                 září – říjen 2016                         

2. třídní výtvarná soutěž k bezpečné cestě do třídy na 1. stupni 

                                                                                                  

                                                                                                  říjen 2016 

3. soutěž o výstižný slogan na téma bezpečnosti v silničním provozu  

na  2. stupni  

                                                                                                  říjen 2016 

 

4. uvedení do provozu nově vybudované kolárny v objetu školy 

 

                                                                                                 říjen 2016 

5. výstava výtvarných prací a sloganů ve vestibulu školy  

 

                                                                                        listopad – prosinec 2016 

 

 

 



6. kurzy výuky na dopravním hřišti na ZŠ Křimické 

žáci 1. stupně: teorie 

                                                                                                prosinec 2016 

 

7. kurzy výuky na dopravním hřišti na ZŠ Křimické 

žáci 1. stupně: praxe 

                                                                                              jarní období 2017 

 

8. popularizace cyklistického sportu formou besedy se známým 

reprezentantem v tomto sportu pro žáky 5. – 9. ročníku 

                                                                                                leden 2017 

 

9. akce: Dnes do školy po svých, na kole, koloběžce! 

motivační akce pro dopravu do školy pěšky  

                                                                                               březen 2017 

 

10.  zapojení žáků do cyklistické soutěže v rámci Poháru starosty Praha 15 

   

                                                                                                duben 2017 

 

 

11.  snaha o omezení příjezdu aut ke škole – výroba letáčků pro rodiče 

  

                                                                                               květen2017 

 

12.  průběžné sledování realizace opatření vzešlých z projektu BCŠ 

komunikace s MČ a org. Pražské matky 

leden-červen 2017 

13.  zpětná vazba k ŠPM – zhodnocení výše uvedených aktivit 

 

                                                                                               červen 2017 

 

                                      V. Závěr 

 

   Naše škola vždy podporovala cyklistický kroužek, který vede již několik let      

p. A. Eis.  Pravidelně organizujeme besedy se známými reprezentanty různých 

cyklistických disciplín, žáci se zapojují do cyklistického závodu, který je 

součástí Poháru starosty Prahy 15. V letošním školním roce jsme vymezili 

prostory pro bezpečné uložení kol a koloběžek. I nadále se budeme snažit, aby 

se zvětšil počet žáků, kteří dají přednosti pěší cestě ke škole, jízdě na kole nebo 

na koloběžce. Téma udržitelné dopravy se pokusíme zařadit i do výuky 

předmětů slohu, občanské a environmentální výchovy – psaní práce s tématem 

dopravní výchovy a životního prostředí, do zeměpisu – práce s mapami, 



orientace v terénu a trénink chůze v rámci škol v přírodě. Při procházkách 

s družinou budou žáci vnímat a pozorovat dopravní situaci v okolí školy, 

sledovat přestupky chodců i řidičů a následně o zážitcích hovořit. 


