Závěrečná zpráva z projektu Bezpečné cesty do školy, 2008
ZŠ Meteorologická a MŠ Montessori, Praha 4 – Libuš

Na projektu Bezpečná cesta do školy jsme začali pracovat již v roce 2007.
23. 10. 2007 se uskutečnilo první setkání ŽZ a zástupkyň neziskové organizace Pražské
matky, kde došlo k dohodě,že se zapojíme do projektu. Hlavním iniciátorem byli žáci školy
(členové Žákovského zastupitelstva), kteří se již delší dobu zabývali myšlenkou co zlepšit,
aby cesta do školy byla bezpečnější a příjemnější.
Toto jejich snažení přivítala jak škola,tak i MČ Libuš a dětem v této činnosti pomáhala radou,
kontakty, přípravou schůzek s odborníky z různých oblastí.
Nejprve ŽZ připravilo mapy s okolím školy a otázky týkající se problematiky nebezpečných
míst, dopravy do školy a návrhů jak situaci zlepšit.Toto rozdali všem žákům školy, aby buď
samostatně či s rodiči mapy zpracovali. Samozřejmě proběhla diskuse nad těmito tématy i ve
třídách.
Vybrané mapy se zakreslenými údaji poté ŽZ zpracovávalo samostatně a vytvořilo školní
mapu nebezpečných míst. Práci průběžně konzultovalo s učiteli a zástupci MČ.
Vytvořenou centrální mapu ŽZ předalo a prezentovalo dne 24. 1. 2008 na schůzce pracovní
skupiny složené ze členů ŽZ, zástupců MČ Libuš, MČ Praha 12, MHMP, pedagogů, rodičů
žáků školy, Městské policie,Technické zprávy komunikací, Dopravního inspektorátu ČR,
Pražské matky o. s., Oživení o. s. a Nadace Partnerství.
Zástupci MHMP byli požádáni o zpracování dopravní studie.
Po několika konzultacích (telefonicky či mailem) byla vytvořena dopravní studie, se kterou
byli opět seznámeny všechny zúčastněné strany na dalším širším společném setkání dne 7. 5.
2008. Byly vybrány tři místa, kde je možno provést úpravy. Průběh úprav ŽZ sleduje a
postupně vyhodnocuje. Prozatím byl upraven přechod pro chodce přes ulici Libušská
v blízkosti ulice U Libušské Sokolovny – zpomalovacím červeným pokryvem. Také bylo
upraveno dopravní značení v okolí ulice Nad Šejdrem.
Posledním krokem v našem snažení bylo vypracování „Školního plánu mobility“, který
završuje naši práci. Znovu jsme se setkali (hlavně žáci školy a pedagogové) a zamysleli se
nad tím, co ještě by přispělo k příjemnější cestě do školy. Na základě přání žáků dopravovat
se do školy na kole , či koloběžce jsme vypracovali „Plán“ s požadavkem opatření skříněk na
kola. Stojany na kola, která jsou prvním důležitým krokem, má škola přislíbené od MČ Libuš,
která je dostane od TSK.
ŽZ bude i nadále spolupracovat s MČ Libuš a se školou, při řešení a uskutečňování aktivit
vedoucích k rozvoji zdravého životního stylu a bezpečné dopravy do školy. ŽZ bude i nadále
vyhodnocovat, jak se mění způsob dopravování do školy formou ankety a besedy. Učitelé i
nadále budou v rámci výchov seznamovat žáky s pravidly bezpečného dopravování do školy a
to na 1. stupni z hlediska chodec-spolujezdec a na 2.stupni z hlediska chodec-spolujezdeccyklista.

Prostředky čerpané v rámci projektu:
šatní skříňky
provozní náklady
mzdové náklady - DPP Mgr. Exnerová

44 982,00 Kč
3 445,00 Kč
5 000,00 Kč

Celkem k úhradě ...

53 427,00 Kč

27.11.2008

Příloha : foto skříněk

Foto dopravních změn

zapsala Monika Exnerová

Nově s dopravní značkou - jednosměrka
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Základní škola Meteorologická a Mateřská škola Montessori

Městská část Praha-Libuš

Projekt Bezpečné cesty do školy

Realizátor:
Spolupráce:
Celkem rozdáno map:
Celkem odevzdáno map:

žákovské zastupitelstvo při ZŠ Meteorologická,
Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš
MČ Praha-Libuš, MHMP, Pražské matky o.s., Oživení o.s,
Nadace Partnerství
290
158

Postup:
Mapy ve formátu A3 s popisem projektu a s otázkami pro děti a rodiče (v příloze) byly
rozdány žákovským zastupitelstvem (ŽZ) dne 6.11.07 na třídních schůzkách školy. Dne
20.11. byly mapy odevzdány dětmi ve třídě a vytvořena třídní mapa - zpracována třídami do
30.11.07. Do 7.1.08 zpracovalo ŽZ centrální mapu školy se zákresy problémových míst
očíslovaných podle níže uvedených požadavků, které děti uváděly na jednotlivých mapách.
Společně vytvořena přiložená sumarizace (str. 2), ŽZ vytvořilo grafy k dalšímu možnému
využití (v příloze).
Dne 24.1.08 první setkání pracovní skupiny.
Složení pracovní skupiny:
ŽZ, učitelé školy (Mgr. Exnerová, Mgr. Dušková), rodiče ze školské rady , MČ Praha – Libuš
(starosta p. Mráz, místostarosta Ing. Macháček, vedoucí životního prostředí a dopravy Ing.
Rusiňáková, vedoucí humanitního odboru pí Hájková) MČ Praha 12 (vedoucí odboru dopravy
Ing. Sklenářová), MHMP (vedoucí odboru dopravy Mgr. Mach, vedoucí odd. silničního a
správního úřadu Ing. Rajchart), Dopravní inspektorát ČR (Ing. Jurina), Městská policie
(JUDr. Radík), Technická správa komunikací (p. Šafařík), Nadace Partnerství o.s. (pí
Johnová), Pražské matky o.s., Oživení o.s. (pí Lukešová)

Projekt je financován Finančními mechanismy EHP/Norska
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
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Sumarizace základních požadavků na základě vyplnění map
žáky školy a jejich rodiči
Prioritně seřazena problémová místa označená žáky školy a jejich rodiči při docházení do ZŠ
Meteorologická. U každého bodu je uveden důvod nebezpečného místa a navrhnuto řešení
(na základě sumarizace odpovědí žáků školy uvedených na předmětné mapě).

1. světelný přechod Meteorologická poblíž ul. Skalská
- dlouhé intervaly, auta jezdí na červenou 18x
- INSTALACE ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ, DOHLED MP, POSUNUTÍ
PŘECHODU
- nefungují často semafory 16x
- SEŘÍZENÍ A OPRAVA SVĚTELNÉ SIGNALIZACE

2. křižovatka Meteorologická x Generála Šišky x Novodvorská
-

nebezpečné přecházení komunikací – silný provoz, špatný výhled, vysoká
rychlost aut, když není přechod hlídán Městskou policií, auta nezastavují před
přechody 10x
VYBUDOVAT KRUHOVÝ OBJEZD
ZŘÍDIT SEMAFORY
VYBUDOVAT PŘECHOD PŘES PARKOVIŠTĚ U ŠKOLY

3. ulice Skalská
- auta jezdí z Meteorologické do Skalské dost rychle, obráceně také 2x
- VYBUDOVAT PŘECHOD na ul. Skalská BLÍŽE u ul. Meteorologická
- slabé osvětlení, možnost přepadení, opuštěná místa, sklady 4x
- DOHLED MP
- často namrzlé schody, nebezpečí úrazu 1x
- ÚKLID
- špatná viditelnost při chůzi na auta jedoucí z Meteorologické do Skalské 2x
- POSUNUTÍ PLOTU SMĚREM K HŘIŠTI, ODSTRANĚNÍ STROMŮ,
REKLAM, VYBUDOVAT ZPOMALOVACÍ PRÁH

4. ulice Nad Šejdrem
-

chybí chodník pro chodce, auta jezdí rychle 3x
ZŘÍZENÍ CHODNÍKU, DOHLED MP

5. Autobusová zastávka Jirčanská (ul. Meteorologická u fot. hřiště) +
protější zastávka
- úzký prostor na chůzi 3x
ODSTRANIT PROSKLENOU STAVBU
- oranžový dům, veliký bílý štěkající pes – je nepříjemné jít okolo 1x
DOMLUVIT MAJITELŮM PSA
Projekt je financován Finančními mechanismy EHP/Norska
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6. ul Meteorologická mezi ul Na Šejdru a Šátalská
-

chybí chodník, nebezpečí střetu s projíždějícími auty 1x
VYBUDOVAT CHODNÍK

7. přechod ul. Libušská u Libušské sokolovny
- silný provoz, špatné přecházení 1x
VYBUDOVAT SEMAFOR

8. přechod přes ul. Meteorologická poblíž ul. Zahrádecká směr k ul.
Šátalská
-

silný provoz, není možno přejít silnici 1x
ZŘÍDIT PŘECHOD PRO CHODCE

9. ul. Novodvorská u aut zast. Přírodní
-

silný provoz, není možno přejít silnici 2x
ZŘÍDIT PODCHOD
ZŘÍDIT PŘECHOD

10. ul Novodvorská u aut. zastávky Pavlíkova
-

na stanici jsou bezdomovci, necítím se tam bezpečně1x
nebezpečný podchod, bojím se tam 1x
DOHLED MP

11. ul Zahrádecká, Hvězdonická
-

překračování rychlosti 1x
DOHLED MP

12. křižovatky s ul. Meteorologická – výjezd od ul. Nad Šejdrem,

Zahrádecká, U Líhní
-

špatný výhled při výjezdu aut na ul. Meteorologická 1x
UPRAVIT VÝŠKU ZÁBRAN PODÉL CHODNÍKU

13. Autobusové zastávky na Libušské ul.
-

večer jsou málo osvětlené, necítím se tam bezpečně

Projekt je financován Finančními mechanismy EHP/Norska
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MČ PRAHA - LIBUŠ

1)
2)
3)
4)
5)

Vyznač, kudy chodíš do školy.
Vyznač místa, kde se necítíš bezpečně, a napiš proč. Navrhni řešení.
Jak se dopravuješ do školy a proč?
Jak by ses chtěl/a dopravovat do školy a co ti v tom případně brání?
Rodiče – vozíte své dítě do školy autem? Pokud ano, napište prosím proč.

V případě dotazů či nejasností volejte: 776 769 331 (Petra Lukešová) nebo 721 761 474 (Jarmila Johnová)

