
ŚKOLNÍ PLÁN MOBILITY (ŠPM) 
 

ZŠ A MŠ KOLODĚJE 
 

Stručný popis lokality, velikosti a typu školy 
Škola se nachází v městské části Praha – Koloděje, která spadá pod Prahu 21. I když si 

zakládáme na vesnickém poklidném typu naší městské části, tak se neubráníme developperské 
činnosti. Díky tomu vznikají za hranicemi obce satelitní městečka, pročež přes Koloděje 
proudí kolony automobilů, neumožňující bezpečnou cestu do školy našim žákům, pedagogům 
i rodičovské veřejnosti. Děti by rády jezdily do školy na kolech či koloběžkách, avšak strach 
rodičů o bezpečí svých potomků, při takové automobilové frekvenci, tuto aktivitu nedovoluje 

Jsme základní škola s kompletním prvním stupněm a mateřskou školou. V základní škole 
máme šest ročníků. Po jednom v každé třídě, pouze současné třetí ročníky máme paralelně – 
3.A, 3.B.  V současném školním roce dochází do školy 119 žáků. Od příštího školního roku se 
počet ještě navýší. Ve škole pracuje sedm učitelů a tři vychovatelky ve školní družině. Škola 
využívá specifik malé městské části a profiluje se jako komunitní škola, s dobrou znalostí 
všech rodičů, tradičně výbornou spoluprací se zřizovatelem i ostatními obecními spolky. Ve 
výuce se zaměřujeme na informatiku, kterou vyučujeme jako povinný předmět již od třetí 
třídy, navíc s vlastními učebnicemi. Ruch v okolí školy však nekončí s posledním zvoněním. 
Na škole realizujeme množství volnočasových aktivit, kroužků, školu využívají kolodějské 
spolky, což znamená, že bezpečná cesta do školy je aktuální do pozdního odpoledne.  

V mateřské škole máme dvě oddělení s 56 dětmi, o které se starají čtyři kolegyně. 
V současné době zvažujeme rozšíření o třetí oddělení s dvaceti dětmi.  

 
 



Hlavní cíle ŠPM 
Cesta do školy je z pohledu rodičů považována za nejnebezpečnější část dne svých 

potomků. Jak budou dopravovat dítě do školy a ze školy se v rodinách řeší již před nástupem 
do první třídy. V některých rodinách může být dopravní obslužnost zásadní otázkou při 
rozhodování o umístění dítěte do školy.  

 
Školní plán mobility má za cíl prosadit: 
• opatření vedoucí k omezení rychlosti a provozu v okolí školy,  
• omezení dopravy dětí do školy autem s rodiči, 
• zvýšení bezpečnosti žáků i zaměstnanců při cestě do a ze školy, 
• zdravé návyky žáků vzhledem k životnímu prostředí, 
• podporu alternativních druhů dopravy.  
 

 
Popis dopravních problémů, se kterými se škola potýká 

Veškeré dopravní problémy, které ohrožují bezpečný příchod do školy našich žáků 
a zaměstnanců jsou úzce navázány na klíčovou dopravní tepnu – ulice V Lipách 
a Podzámecká. Tyto dvě ulice jsou v ranních i odpoledních hodinách zaplněny kolonami 
vozidel. Ze strany od Újezda nad Lesy si řidiči zkracují cestu a vyhýbají se tak množství 
semaforů či dopravních omezení v této lokalitě. Ze strany druhé, ulicí Podzámeckou, proudí 
vozidla majitelů bydlících v satelitních městečkách v obci Květnice či Sibřina. A právě 
v Kolodějích se obě tyto silnice stýkají v křižovatce „u pizzerie“, kde vzniká velmi 
nebezpečné místo pro pohyb a přechod žáků. I když jsou zde dva značené přechody, řidiči je 
minimálně respektují a přechod ulice je pro chodce nebezpečný. 
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autobusů a parkovišti pro osobní vozidla, které využívají hlavně rodiče dovážející děti do 
školy. Dochází tak k nebezpečnému mixu pomalu jedoucí kolony vozidel, zaparkovaných či 
popojíždějících autobusů a do toho se mísících vozidel, zoufale hledajících místo na 



zaparkování. Aby toho nebylo málo, tak do tohoto prostoru ústí ještě dvě ulice: Podzámecká 
ze strany od zámku, odkud vyjíždějí automobily z bytové zástavby Panská zahrada a ulice 
Lupenická, odkud jezdí vozidla rodičů, kteří vozí své děti do naší mateřské školy a 
návštěvníků místního parku či hřbitova. 

Nebezpečné jsou nechráněné přechody před a za zatáčkou Podzámecké a V Lipách. Řidiči 
do zatáčky nevidí a přechod následuje po pár metrech, což může řidiče překvapit a ohrozit 
chodce. Zcela bez přechodu je ulice Podzámecká – před kostelem a Lupenická – u fary. 

 
Ulici V Lipách sice lemuje po jedné straně chodník, avšak díky obtížnému přecházení 

přes tuto ulici využívají děti i provizorní deskový chodníček, který vede v těsné blízkosti 
frekventované silnice a je nebezpečný. Navíc na této straně ulice děti přecházejí tři ulice, 
které nemají vyznačeny přechody. 

 
Výsledky průzkumu o způsobu dopravování 
 

DOTAZNÍK PRO RODIČE 
 
1. Existuje pro Vaše dít ě bezpečná cesta do školy a zp ět dom ů?  

Pro odpověď neexistuje se rozhodla těsná většina – 43 respondentů, 38 rodičů se domnívám, že děti chodí 
bezpečnými cestami. 

Proč je cesta bezpe čná: nechodí po silnici, ale zadem, po silnici by byl problém nejsou chodníky 
v Podzámecké, chodí okolo hřbitova přes nepřehledné parkoviště u školky,  

Proč je cesta nebezpe čná: nebezpečný přechod ulice V Lipách, rozbitá cestička V Lipách, hustá doprava, 
není semafor, přechod pro chodce u školy je blízko nepřehledné zatáčky, kličkování mezi auty v ulici 
u pizzerie, absence retardérů, není možné jít pěšky v ulici K Dubči -, časté místo nehod, chybí přechod před 
kostelem, parkují tam auta přes ulici Podzámecká, v Podzámecké se nevejdou dvě auta, natož chodec, 
nechráněné přechody, frekventované okolí školy, chybí chodníky a přechody, nebezpečné přebíhání přes 
vozovku, auta jezdí v ulici i přes zákaz vjezdu, zajíždějí automobily do areálu školy, hrozí, že dítě si bude 
zkracovat cestu mimo přechod, neexistuje školní autobus, neosvětlené úseky cesty, chybí zábradlí okolo 
hlavní silnice, z Hájku je cesta nebezpečná – pouze autem, bydlíme v jiné obci, pouze doprava MHD, 
přechází ulici ve velkém provozu, úzké silnice,  

2. Dopravuje se Vaše dítě do školy samo? 

Výsledky opět těsně označují, že děti většinou rodiče doprovázejí či vozí autem. 38 respondentů 
nedopravuje děti samostatně. 

Důvody, proč děti nechodí samostatně: chodíme společně při cestě do práce, dojíždí MHD,  bydlíme 
daleko, je malý/á, nedodržování rychlosti aut, nezastavování u přechodů, nebezpečné přecházení vozovek, 
chybějící chodníky a přechody, žádné retardéry, žádné kontroly PČR, silný provoz,  

3. Vozíte dítě do školy autem a proč? 

Výsledky jsou znepokojivé, protože polovinu dětí rodiče dovážejí automobily (41x souhlas – 40x záporná 
odpověď).  

Musíme však posoudit specifikum lokality, špatná autobusová obslužnost z okolních obcí či rodiče jezdící 
za prací do Prahy. Odpovědi, proč rodiče vozí děti automobilem - z bezpečnostních důvodů, klimatické 
podmínky, bydlíme daleko, hustý provoz, z časových důvodů, pokud pokračuji autem dál do práce, zásadně 
nestíháme, vozíme i sourozence do školy-školky, pro jistotu,  

 

4. Jaké podmínky by musely být splněny, aby se Vaše dítě mohlo dopravovat do 
školy samo (pěšky, na kole, koloběžce či veřejnou dopravou)? 



 

1. třída – pěšky – vybudované chodníky, přechody, nevjíždět auta do areálu školy, úprava parkování a 
autobusů na otočce, - na kole – jen v doprovodu rodičů při cestě domů, není dostatečný počet stojanů pro 
kola, musí být starší, zpomalovací pruhy na hl. silnici, světelné upozornění před zatáčkou – pozor děti, 
dozor na přechodu na návsi, cyklostezky, širší silnice s pruhem pro kolo, osvětlení, školní linkový spoj, 
snížit rychlost pro auta, chodník mezi Koloděje a Stupice 

2.A – viz. body 1. – 3, odklon dopravy z Koloděj, lepší (blikací)přechody (před kostelem Podzámecká, u 
pizzerie, přes K Běchovicům, a bezpečnější místo u kostela, omezit parkování u kostela a u hřbitova, 
absence chodníků ve velké části obce, strážník na přechodu i při odchodu ze školy, kontrola rychlosti, 
retardéry před křižovatkou V Lipách a Ježovická, semafor na přechodu v ulici V Lipách, chodníky, aby se 
dalo jezdit na koloběžce, 

2.B – dítě musí být starší, pokud by byla ze Stupic či Sibřiny cyklostezka či cesta pro pěší, pokud by se 
babičce nechtělo vstávat, chodníky po celé cestě, nebezpečná cesta přes pole, lépe označit zastávky MHD, 
aby dítě nenastoupilo na opačný směr, dozor na zastávce před školou a na přechodech (policie), semafor u 
kostela a pizzerie, není spojení MHD,  

3. třída – bydlíme v Květnici,  muselo by existovat dopravní spojení, na přechodech by musel být dospělý, 
který děti bezpečně převede, světelné upozornění – POZOR DĚTI, zpomalovací pruhy, osvětlení cesty i 
přechodů, širší silnice, dozor, školní linkový spoj, cyklostezka ze Sibřiny, chybějí chodníky, odklon dopravy 
z obce, rozbitý chodník s loužemi, které se obchází přes silnici, chybí přechody, 

4. třída – chybí přechod (osvětlený) přes Podzámeckou u kostela, kde chybí i chodník, režim pěší zóny, 
zmatek na konečné autobusu, cyklostezky, chybí chodníky, ohrožují automobily i jezdci na koních,  

5. třída – zpomalovací pruh u vjezdu do obce od Újezda auta nezpomalí, chybí přechod u pizzerie, chybí 
chodník v ulici Podzámecká, nebezpečná točna autobusů s plochou pro parkování bez jasných pravidel, 
chybí přechod přes Podzámeckou ulici u kostela, úzký chodník na cestě od obchodu ke škole, je rozbitý, 
obcházejí se louže přes vozovku, chybí cyklostezka z Květnice, Sibřiny 

5. Jak jste spokojeni s dopravní situací v bezprostředním okolí školy a jaké změny 
byste přivítali?  

 

Nespokojenost výrazně převyšuje spokojené respondenty. 53 nespokojených x 24 spokojených 

Důvody nespokojenosti většinou vycházejí z předcházejících bodů dotazníku – např. chybí přechod přes 
ulici Podzámecká u kostela, odpoledne chybí policista na přechodu, policista hlídá jen přechod V Lipách – 
přechod v Podzámecké od Sibřiny je nechráněn, dozor i na autobusovou zastávku, chaotická regulace 
dopravy na parkovišti u kostela, rodiče parkují i mimo vyznačené trasy, chybí jasné označení parkovacích 
míst, vysoká rychlost a hustá doprava, nepřehlednost křižovatky u kostela zatáčka, najíždění autobusů 
MHD,  na nástupní zastávku nevede chodník ani přechod, jezdci na koních, špatně vyřešené přednosti 
v jízdě, vyřešit přeměnou na náměstí s preferencí chodců, přechody u kostela jsou oba za zatáčkou, chybí 
chodníky a přechody, kolony na křižovatce u pizzerie, nestabilní chodníček V Lipách, malé parkoviště, 
chybějící retardér ve směru od Sibřiny, bezohledná jízda po parkovišti u MŠ, označit parkovací místa, 
chodník okolo parkoviště před školkou, dojíždění vozidlem až ke (příp. za) bránu areálu školy, rozbité 
silnice, špatná přednost na křižovatce K Běchovicům x V Lipách, nebezpečný vjezd vozidel do areálu školy, 
při ranní špičce se z kolony nedá odbočit ke škole 

6. Líbí se Vám prostranství přímo před školou, jaké změny případně navrhujete? 
 

Padesát sedm respondentů je spokojeno a jen osmnáct nespokojeno. Problém ale nastal ve specifikaci 
„prostranství přímo před školou“.  Respondentům se líbí prostor uvnitř areálu školy, avšak nespokojeni jsou 
s prostorem před kostelem – komunikace. 

Připomínky – na autobusové otočce je chaos, dva až tři autobusy, nepřehledná cesta, přechod od kostela, 
před školou není prostor vhodný ke hrám, nová zahrada se nelíbí, není vhodná ke hrám, chybí dozor před 
školou, oprava přístřešku na konečné, zatéká přímo na lavičku, chybí parkovací místa, přechody chybí, 



chybí jednoznačně vyznačená cesta pro pěší před kostelem, stojany na kola posunout blíže ke škole, na 
pozemku parkují vozidla zaměstnanců, dokonce projíždí vozidlo ŘŠ přes pozemek do garáže, uklidit prostor 
před školou, nový mobiliář či opravit stávající, zničená tráva před školou, odstranit přivázaný plastový koš – 
mizerné estetické cítění,  

Do průzkumu se samozřejmě zapojili i ti, kterých se to bezprostředně a nejvíce týká – naši 
žáci. Průzkumu se zúčastnilo 105 žáků – tj. 92,1%. Cestu do školy považuje za nebezpečnou 
- 61 žáků! 

 
VÝSLEDKY ŽÁKOVSKÉHO DOTAZNÍKU 

• Doprava do školy  - pěšky sám – 11x, pěšky s někým – 42x, autem – 43x, MHD – 12x, kolo, 
koloběžka – 1x 

• Doprava ze školy - pěšky sám – 21x, pěšky s někým – 33x, autem – 40x, MHD – 14x,kolo, 
koloběžka – 2x 

• Jak bych se cht ěl dopravovat ? - pěšky sám – 21x, p ěšky s n ěkým – 19x, autem – 18x, 
MHD – 9x, kolo, kolob ěžka – 42x 

• Co ti brání v tom abys cestoval jak chceš? - vzdálenost od bydliště, obavy rodičů, nestíhání 
rodičů, brzké vstávání, velký provoz, málo značených přechodů, nebezpečné, úzké nebo chybějící 
chodníky 

• Nespokojenost s fungováním ve řejné dopravy v okolí školy - špatné spojení do okolních obcí, 
více zastávek, více spojů, změna autobusové linky, přehlednější nástupní zastávku, obchvat obce, 
velký provoz, chybí přechod u kostela, chybí semafory, retardéry a chodníky, zpomalení dopravy, 
zlepšit parkoviště u kostela 

• Co by sis p řál, aby se ti cestovalo lépe? - stojany nebo přístřešek na kola a koloběžky, zvětšit 
parkoviště, zlepšit chodníky, přechod u kostela, zastávku autobusu, chodník podél silnice, policisty, 
cyklostezku, odstranit hrboly z chodníků, semafor 

• Líbí se ti prostranství p řed školou? - tráva 
před školou, víc kytek, změnit přístřešek na 
popelnice, změnit popelnici u stromu, opravit 
trampolínu, zprovoznit zahradu, jiné parkoviště 
před školou, přechod pro chodce k zastávce 
autobusu 
 

 

• Přehled nebezpečných míst 

 



 
Akční plán 

o zvýšit počet žáků docházejících do školy pěšky, 
o dopravní výchova, 
o podporovat žáky využívající k dopravě kolo či koloběžku – zabezpečení kol, 
o propagovat zdravý životní styl – pěší dopravu, cyklistiku, 
o redukovat objem automobilové dopravy související s dopravou žáků do a ze 

školy, 
o podporovat a zlepšovat bezpečnost na cestách do školy, 
o spolupracovat na zkvalitnění hromadné dopravy, 
o spolupracovat na opatřeních vedoucích ke zklidnění dopravy v obci, 
o zlepšit životní prostředí v okolí školy, 
o spolupráce na vybudování zastávek cyklostezky. 

 
Časový harmonogram pro uskutečnění cílů ŠPM 

o monitoring změn  
�  dotazník žákům + rodičům – květen 2017 
� vyhodnocení – červen 2017 

o zvyšovat dopravní gramotnost v MŠ i ZŠ 
� realizovat semináře dopravní výchovy  

• leden 2017 
•  šk. rok 2017/2018 

� spolupráce s MP a PČR  
• leden 2017 
• – šk. rok 2017/2018 

� realizovat cykloakci Kolem kolem školy – šk. rok 2017/2018 
� realizovat akci Pěší týden – šk. rok 2017/2018 
� realizovat akci Cyklo týden – šk. rok 2017/2018 

o rozvoj zdravovědných kompetencí 
� proškolení všech dětí v MŠ i ZŠ – prosinec 2016 

o péče o životní prostředí v okolí školy – Kolodějova zahrada života - průběžně 
o spolupráce se zřizovatelem na dopravních projektech 

� instalace stojanů na kola u MŠ – konec roku 2016 
 

Vymezení odpovědnosti jednotlivých osob 
Koordinátorem Školního plánu mobility a celého projektu Bezpečné cesty do školy 2016 

je ředitel školy. 
Jednotlivé aktivity jsou prováděny ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky ZŠ i 

MŠ Koloděje.  
Spolupracujeme i s naším zřizovatelem případně kolodějskými spolky. 
 

Závěr 
V našem školním plánu mobility jsme se snažili podchytit všechny připomínky vzešlé 

z dotazníkových šetření u dětí a rodičů. Vynaložíme veškeré úsilí ke splnění obsahu ŠPM a 
časového harmonogramu. 



Za problematické vidíme zatím vyřešení snížení automobilového provozu přes naši obec. 
Další jev, který těžko ovlivníme je dovážení žáků z okolních obcí do Koloděj. Rodiče spojují 
dopravu dětí se svojí cestou do práce a navíc je velmi špatné autobusové spojení.  

 
Monitoring + vyhodnocení výsledků, příp. aktualizace ŠPM 

Proběhne v souladu s časovým harmonogramem v květnu a červnu 2017. ŠPM může být 
v případě neočekávaných změn aktualizován průběžně. 

 
Fotodokumentace nebezpečných míst 

viz. příloha 
 
 
 
 
 
 


