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Pěšky do školy 2022 – EVALUACE 
 

O projektu 
 
Základní informace: 
Projekt seznamuje žáky, rodiče a pedagogy s výhodami pěší dopravy a formou osobního 
prožitku jim ukazuje, jak mohou jednoduše prospět svému zdraví a životnímu prostředí 
města – jen tím, že změní způsob dopravování do školy. 
 
Od jednodenních happeningů se projekt posunul k celoškolním projektům i na několik 
týdnů. Zapojené školy pro děti pořádají doprovodné projekty v podobě výtvarných, 
literárních nebo jiných úkolů, společných výletů, projektových dnů s dopravní tématikou 
apod. Pro zvýšení motivace dětí je každoročně součástí akce i soutěž o zajímavé ceny. 
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Statistiky 
Projekt Pěšky do školy začal v roce 2017, kdy byl pilotně vyzkoušen na třech pražských 
školách. V roce 2018 se zapojilo 16 pražských a 3 mimopražské školy. V roce 2019 se již 
zapojilo 50 škol napříč republikou. V roce 2020 to bylo 61 základních a mateřských škol 
z celé republiky. A v zatím posledním ročníku (2021) se zapojilo rekordních 94 základních 
a mateřských škol ze 40 obcí. 
 

 
Obr. 1: Vývoj počtu zapojených škol 2017–2021 

 

 
Obr. 2: Zapojené obce v roce 2021  

 
 

V roce 2021 se do kampaně zapojilo: 
 40  obcí  

 94  škol 

 1 174 tříd 

 23 500 dětí1 

   

                                                        
1 Počet zapojených dětí vychází z kvalifikovaného odhadu na základě počtu tříd, které byly ke 
kampani přihlášeny. Celkem bylo přihlášeno 1174 tříd, pokud uvažujeme průměrný počet 20 dětí 
ve třídě. 
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Podpora a financování: 
Projekt byl zpočátku podporován Ministerstvem životního prostředí, dlouhodobě jej 
podporuje hl. m. Praha, od roku 2021 také fond zábrany škod České kanceláře po. 
Projekt má záštitu MŠMT a podporu většiny krajských měst. 
 

  
 
 

 
 
 
Hlavní cíle projektu: 
Cílem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. 
Neméně podstatným je díky snížení intentenzity automobilového provozu vytvořit 
bezpečné prostředí pro děti v nejbližším okolí škol a zpříjemnit jim cestu od zastávek 
hromadné dopravy, případně přímo z místa bydliště. Zároveň lze během konání projektu 
vyzkoušet alternativní uspořádání dopravy ve prospěch zvýšení bezpečnosti dětí (např. 
dočasné uzavření ulice pro auta, zákaz zastavení těsně před školou apod.). 
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Soutěž 
Pro zvýšení motivace dětí i rodičů je součástí kampaně soutěž. Zapojené třídy soutěží 
v pravidelnosti aktivní docházky do školy, sčítání ušlé vzdálenosti se nám neosvědčilo.  
Rodiče sdíleli své zkušenosti a zážitky z cest do školy. 
Pro soutěž každoročně získáváme komerční partnery.  
Hlavní ceny: 
  
 
kategorie cena hodnota sponzor 

 školy 5x stojan na koloběžky 27 000 Kč Lidl Česká republika 

 rodiče koloběžka 8 000 Kč Yedoo 
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Evaluace 
Metodologie hodnocení 
Evaluace ročníku 2021 se uskutečnila na základě sběru dat, ve kterém hlavní aktéři (děti, 
učitelé i rodiče) hodnotili přínos projektu. 
 
Při evaluaci se využilo několik druhů kvantitativních a kvalitativních metod a technik: 
dotazníkové šetření mezi rodiči a učiteli, hloubkové rozhovory s učiteli a analýza 
dokumentů odevzdaných a vyplňovaných samotnými dětmi. 
 

Dotazníkové šetření mezi rodiči 
Po skončení akce byl rozeslán na kontakty rodičů, kteří se přihlásili přes webové stránky 
k rodičovské výzvě (celkem 149 přihlášených rodičů) a přes sociální sítě, online 
dotazník.  Mezi hlavní zjištění patří, zda se rodiče zúčastnili akce poprvé, či již aktivitu 
znají, jak se jim akce líbila, jak se běžně dopravují do školy a jak se jejich běžná doprava 
změnila během výzvy.  
 
Bohužel kvůli velmi nízké návratnosti vyplněných dotazníků (9) není možné brát výsledky 
jako reprezentativní, ale pouze jako indikativní.  
 
Doporučení pro příští ročník: 
Pro sběr v příštím roce je potřeba se více zaměřit na šíření dotazníku mezi rodiče a 
pokusit se je opakovaně požádat o vyplnění dotazníku. Zdůraznit jim, že vyplnění 
dotazníku zabere opravdu jednotky minut. 
 
Z výsledků je možné vypíchnout zejména to, že se akce většině rodičů líbí.  
 
Co konkrétně se jim líbí: 

• „Že se zapojí víc rodičů, kteří jinak používají třeba víc auto.” 
• „Čas strávený s mým synem.” 
• „Podpora způsobu dopravy (pěší), která je po městě rychlá, zdravá, ekologická a 

nepřispívá ke smogu a dopravním zácpám.” 
• „Nám, co rádi chodíme pěšky a auto do školy rozhodně nevyužíváme, to přišlo 

poměrně přirozené. Ale hecli jsme se např. tak, že jsme zapojili i koloběžku. Takže 
novou výzvu to přineslo!” 

• „Líbí se mi, že tato výzva podporuje ekologii, která je nyní a bude v budoucnu 
velmi důležitá.” 

 
 
Nemalé části rodičů vadí, že cesta do školy pěšky, na kole nebo na koloběžce není 
bezpečná.  
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Rodičům dále vadí: 
• „Nedodržování rychlosti v oblasti školy.” 
• „Nervozita účastníků provozu zvláště během ranní a odpolední špičky.” 
• „Neustálé nájezdy rodičů auty co nejblíže škole, kdyby to šlo děti odvezou až do 

třídy. Jejich bezohlednost vůči dětem, které jdou pěšky je opravdu k neuvěření.” 
• „Upřednostňování automobilistů na úkor chodců/cyklistů. Kor ve městě. Kor u 

školy.” 
 
Z doporučení rodičů organizátorům zaznělo toto: 

• „Šířit osvětu mezi co nejvíce lidí.” 
• „Větší tlak na města, aby doprava pěšky nebo na kole byla komfortnější.” 
• „Doporučení nemám. Spíše mám poděkování, je to super skvělá výzva!” 
• „Já jsem výzvu zachytila letmo někde na webu nebo FB, a podle mě, synova škola 

o tom vůbec neví. Takže asi větší propagaci ještě před prázdninami?” 
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Dotazníkové šetření mezi učiteli a učitelkami 

A Kvantitativní část evaluace – dotazníky zpětné vazby 

Byly osloveny všechny školy, které se akce zúčastnili, a vedení škol bylo požádáno 
o rozeslání dotazníku mezi vybrané učitele či učitelky, kteří se aktivně výzvy zúčastnili. 
Z celkového počtu 94 oslovených škol se vrátilo 66 vyplněných dotazníků. Výsledky jsou 
tedy reprezentativní na naši cílovou skupinu – učitelé, kteří se aktivně s dětmi zapojili do 
výzvy. 
 
Mezi hlavní závěry patří:  

● Dvě třetiny škol se zúčastnilo výzvy poprvé. Třetina se účastní opakovaně. 
● V polovině škol se zapojily všechny třídy.  
● U 95 % škol trvala výzva minimálně týden. 
● Polovina škol se přihlásila do soutěže o třídu, která nejvíc chodí. 
● 81 % vyučujícím se výzva líbí a pomáhá jim ve výuce, pro 18 % je to 

komplikovanější: líbí se jim, ale výzva jim přidělává moc práce. 
● 40 % škol se zapojilo poté, na základě přímého oslovení od pořadatelů výzvy, 

pro čtvrtinu to bylo na doporučení kolegy nebo kolegyně z jiné školy a pětinu 
škol na výzvu upozornil městský úřad nebo zřizovatel školy. 
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Jak hodnotí výzvu samotní vyučující 
Z dotazníkového šetření vyplynulo také několik opakujících se témat, která vyučující na 
výzvě oceňují: 

1. Tematická návaznost výzvy na dopravní výchovu 

„Tato akce má přesah do více oblastí – zdraví, dopravní výchova, 
environmentální oblast, a to se mi líbí. I Česká školní inspekce uvádí ve svých 
doporučení, aby se žáci hýbali a více pobývali na čerstvém vzduchu, takže 
pozitivum.” 

„Podněcuje děti k dodržování pravidel silničního provozu a aktivnímu pohybu.” 
2. Otevření témat bezpečnosti kolem školy a cestou z a do školy 

„Líbí se mi, že díky této výzvě začalo spoustu dětí více využívat MHD, nebo začalo 
chodit pěšky samo bez rodičů s kamarády. Také se nám alespoň v tomto týdnu 
snížila doprava před školou.” 

„Zvýšení bezpečnosti v okolí školy.” 
3. Fyzická aktivita dětí 

„Líbí se mi motivace dětí ke smysluplné akci – přirozený pohyb, chůze.” 

„Líbí se nám myšlenka této akce – přimět děti a jejich rodiče více chodit na úkor 
dopravy autem. Děti se více pohybovaly, zároveň spolu jednotlivé třídy 
soutěžily.” 

„Motivuje děti k pohybu, může stmelit kolektiv, téma se dá dobře zapojit i do 
výuky.” 

4. Větší samostatnost dětí 

„Děti více využívají MHD než příjezd do školy osobním autem.” 

„Motivace dětí, vedení k samostatnosti.” 
5. Spolupráce mezi všemi hlavními aktéry (děti – rodiče – škola) 

„Líbilo se nám zapojení rodičů do aktivity a motivace dětí plakátem, kde si barvily 
okénka.” 

„Spolupráce rodiče, děti, škola. Upozornění na nepřehledné ranní situace 
s množstvím aut kolem školy.” 

„Líbí se mi, že tato výzva vede k tomu, že se zúčastnění nad problémem dopravy 
před školou alespoň zamyslí a někteří možná i způsob dopravy změní. Velký ohlas 
měla také naučná pěší stezka, kterou jsme v rámci projektu připravili.” 

6. Zapojení rodičů do výzvy 

„Samotná myšlenka přimět děti a jejich rodiče, aby chodili více pěšky” 

„Konečně se nám podařilo, že rodič nejezdili ke škole autem.” 
 
I když převládají pozitivní ohlasy, objevily se i komentáře s problematickými aspekty 
výzvy. 

• „Zdají se mi zbytečně složité deníky pro děti. Přivítala bych, jednodušší grafické 
ztvárnění. 

• „Výzva byla příliš krátká.” 
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• „Velmi se nám téma líbilo, neměli jsme jen dostatek času na přípravu. Příští rok s 
ní budeme počítat a připravíme mnohem více aktivit a podporu pohybu pro děti.“ 

• „Druháčci neumí ovlivnit, jak chodit do školy. Rodiče je do školy většinou vozí 
a spěchají, nemají čas.” 

• „Administrativa.” 
• „Někteří kolegové mají námitky, že je výzva v září, kdy je hodně jiné práce, ale 

mně se naopak líbí, že si rodiče a žáci rovnou v září zkusí, zda nejde do školy 
jezdit/chodit jinak.” 

• „Pro mě bylo jednodušší zaslání poštou než elektronicky.” 
• „Nelíbí se mi časová náročnost.” 

 
 
Příklady zapojení Pěšky do školy do různých předmětů 
Dopravní výchova 
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Cizí jazyky 

  

Český jazyk 
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Výtvarná výchova 
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Prvouka / Vlastivěda 

 
 
Cesta do školy učitelů 
40 % vyučujících se běžně dopravuje do školy autem, během výzvy to je jen 25 % 
vyučujících. Podíl učitelů, kteří využívají MHD se nezměnil (25 %), narostl ovšem podíl 
těch, kteří se během výzvy začali dopravovat na kole nebo koloběžce (z 9 na 20 %). Podíl 
těch, co se během výzvy dopravovali do školy pěšky vzrostl o 5 %. Běžně totiž chodí do 
školy pěšky čtvrtina vyučujících. 40 % vyučujících vadí, že cesta do školy není 
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bezpečná, je na ní příliš aut, 15 % vadí, že někdy uvíznou v koloně v autě, 6 % vadí že 
uvíznout v koloně v MHD. 
 
Co vyučujícím vadí na dopravě? 

1. Bezohlednost řidičů 

„Bezohlednost řidičů, nedostatek policistů u přechodů na hlavních silnicích.” 

„Příliš mnoho aut, neopatrní bezohlední řidiči.” 
2. Nebezpečí pro děti na silnici a chodníku 

„Nepřehledná a nebezpečná situace ráno před školou, možnost úrazu.” 

„Před mateřskou školou nejsou adekvátní dopravní značky, např. „Pozor děti!“ 
3. Nápor aut ráno před školou 

„Rodiče, kteří zaparkují nevhodně auto a zablokují vjezd ke škole pro další auta.” 

„Nastartovaná auta před školou a matky doprovázející děti málem až do šatny.” 

„Chaos a nápor aut v době před začátkem vyučování.” 

„Vadí mi totální bezohlednost některých mamataxi, kteří před školními budovami 
ohrožují ostatní.” 

„Nezodpovědní rodiče zajíždějící auty pomalu až k bráně školy, zastavující v 
koloně a vysazující své děti.” 

„Nepřehledná a nebezpečná situace před školou a na parkovišti. V době před 
vyučováním jezdí příliš mnoho automobilů s dětmi a mezi nimi se proplétají děti i 
dospělí, kteří jdou ke škole pěšky. (Od MHD).” 

 
Vyučující nakonec vyslovili pár doporučení organizátorům: 

1. Pokračovat v akci a vydržet 

„Pevné nervy a chuť a sílu pokračovat dál.” 
2. Výzvu zopakovat vícekrát během roku 

„Pořádat akci několikrát během roku.” 
3. Mít připraveno více odměn 

„Doporučila bych v akci pokračovat. Odměnit více účastníků. :-)” 
4. Zapojit více lokální politiky 

„Aby v těchto aktivitách nadále pokračovali a dělali osvětu nejen směrem k 
veřejnosti, ale i ke komunálním politikům.” 

5. Zapojit a přizpůsobit aktivity i pro MŠ 

„Více cílit na mateřské školy, aktivity nejsou relevantní pro cílovou skupinu dětí, 
rodičů a pedagogů z mateřských škol.” 

6. Více výzvu propagovat 

„Větší celostátní propagaci.” 
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B Kvalitativní část evaluace – Rozhovory s koordinátory 
výzvy v zapojených školách 
Součástí evaluace je i analýza hloubkových rozhovorů s vyučujícími a jedním rodičem 
o podzimní výzvě. Rozhovory byly vedeny podle předem připraveného scénáře a trvaly 
zhruba 30 minut. Témata, o kterých vyučující mluvili kopírují a zároveň dokreslují 
výsledky dotazníkového šetření. Během rozhovorů byl čas probrat některá témata více 
do hloubky a porozumět případným problematickým aspektům, které se během výzvy 
objevily. 
 
Kvalitativní zhodnocení akce ؘ– příležitosti, problémy a bariéry  
 

1. Zviditelnění tématu dopravy do škol a otevření diskuse 
Výzva upozorňuje na nebezpečné situace, které každodenně vznikají před školami. 
Zviditelňuje problém jak pro školy, tak pro rodiče. Otevírá prostor pro diskusi, pilotní 
vyzkoušení nových možností organizace dopravy a navázání spolupráce s obcí či 
policií. 
 
„Řešili jsme trvalou značku na uzavření ulice pro auta na 30 minut ráno se starostou, 
a on není nakloněn k uzavření průjezdu ulice ani na těch 30 minut ráno. Jeden den jsme 
to udělali, že jsme zastavili dopravu, a šlo to, auta si vycouvali nebo to otočili, ale bylo 
to v rámci výzvy a bylo to na jeden den.”  (malá regionální škola – nováčci) 
 
„Díky výzvě chodí k naší škole ráno policie. Požádali jsme je o spolupráci během výzvy a 
od té doby k nám chodí častěji a hlídají ranní dopravní situaci.” (matadoři z malé 
regionální školy) 
 
„Někteří rodiče mě šokují, kam až jsou schopni svoje auta zaparkovat. Každé ráno se 
před školou odehrává absurdní drama. Mám pocit, že lidi, co sednu do auta, tak vypnou, 
prostě jedou ke škole a nenapadne je jet o ulici dál a vyhnout se tak zácpě před školou 
a vytvořit bezpečné prostředí pro děti, které přicházejí do školy.” (pražská velká škola 
nováčci) 
 
„Ten moment, kdy jsem si uvědomil, že tu akci potřebujeme, tak to bylo při rozdávání 
vysvědčení v červnu, kdy se nešlo vůbec přes stojící auta, parkující na zákazech 
zastavení dostat do školy, natož bezpečně. Tak jsme napsal paní učitelce, zda mohu 2 
třídy přihlásit do výzvy.”  (pražská velká škola nováčci) 

 
2. Děti a rodiče vyzkouší nové možnosti dopravy do školy 

Pedagogové vnímají, že výzva vede rodiny k zamyšlení nad způsobem dopravy do školy. 
Minimálně v rámci výzvy rodiny změní své dopravní chování, respektují dočasná 
pravidla a zkoušejí nové možnosti. V omezené míře se změny udrží trvale i po skončení 
akce. 
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„Děti se díky té akci stávají samostatnější. Díky výzvě jsme ty děti a rodiče nakopli, že 
začínají víc jezdit samy v MHD. Ty starší děti mají impuls k větší samostatnosti.” 
(matadoři z malé regionální školy) 
 
„Rodiče si najednou uvědomili, že to jde. Jít do školy pěšky nebo na kole. Akce ukázala 
jiné možnosti.” (malá regionální škola – nováčci) 
 

3. První výzva 
Někdy trvá, než si akce najde své místo, jak mezi učiteli, dětmi, ale i rodiči. S dalšími 
ročníky přichází zkušenosti a lépe si sedne i mezi rodiči, kteří ji berou jako součást 
rozjezdu školního roku 
 
„Většina rodičů je nadšená a jen jedinci brblají. Ta situace se změnila za ty 3 roky, 
v prvním ročníku na mě někteří rodiče hulákali, co si to vymýšlím a teď už to berou jako 
součást začátku roku.”  (matadoři z malé regionální školy) 
 
„Reakce ve škole byly různé. Byla to práce pro nás navíc. Hledali jsme způsob, jak zapojit 
školu, neměli jsme moc času. A ty přípravné práce měly probíhat v čas, kdy jsme zrovna 
byly na adaptačním kurzu.” (nováčci z velké regionální školy) 
 
„Nevěřila jsem tomu, že to půjde, myslela jsem si, že to budou děti nebo rodiče 
bojkotovat. Byla jsem mile překvapena, že to takhle klaplo a proběhlo to úžasně.” (malá 
regionální škola – nováčci) 
 

4. Termín 
Někteří pedagogové vnímají jako nevhodný termín v září. Nabízí se možnost přesunout 
nebo opakovat akci na jaře. 
 
„Já bych to posunula. Klidně na jaro. V tom září je to takové hektické. Je to nával práce 
obecně. Září je takový rozjezdový měsíc. A navíc na jaře by děti mohli spíše pokračovat 
v dojíždění na koloběžce, nebo v chození a neskončili by podzimem. Ale kdyby byla 
výzva 2x ročně, tak by to bylo supr.”  (sídlištní větší regionální škola – matadoři) 
 
„Rádi bychom to zopakovali na jaře (duben/květen). A termín zářijový je také fajn. Když 
to nebude celorepublikové, tak si uděláme místní akci.” (malá regionální škola – 
nováčci) 
 

5. Skladování kol a koloběžek 
Školy se potýkají s nedostatečnými kapacitami pro uložení kol a koloběžek. Většinou to 
dokáží operativně vyřešit v rámci akce. Trvalé řešení se snaží najít ve spolupráci se 
zřizovatelem nebo rodičovskými spolky. Akce pěšky do školy na mnohých školách vedla 
k iniciaci procesu zřízení adekvátního místa pro odložení kol a koloběžek.  
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„Bariéra je, že nemáme kam umístit koloběžky, na týden jsme vyčlenili zvlášť šatnu, ale 
pak jsme to zase museli vrátit k původnímu účelu.” (sídlištní větší regionální škola – 
matadoři) 
 
„Máme problémy se stojany na kola a teď to řešíme.” (nováčci z velké regionální školy) 
 
„Bariéra je, že nemáme kam umístit koloběžky, na týden jsme vyčlenili zvlášť šatnu, ale 
pak jsme to zase museli vrátit k původnímu účelu. Některé děti pokračují i po akci jezdit 
na koloběžkách. Je pravda, že u nás nemůžou jezdit na kole, nemáme je kam dávat, ale 
spíše podporujeme chození pěšky.”  (sídlištní větší regionální škola – matadoři) 

 

 
 
 

6. Podpora spolupráce napříč ročníky 
 
„Byli jsme zapojená celá škola. Žákovská rada, žáci ze 2. stupně, to koordinují a vodí děti 
z prvního do školy z určených míst. Líbí se nám ta spolupráce starších s těmi mladšími.” 
(sídlištní větší regionální škola – matadoři) 
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7. Mediální význam celorepublikové akce, zapojení vedení města  
Pedagogové vnímají jako jednoznačný přínos celorepublikový charakter akce. 
Usnadňuje jim to komunikaci s rodiči, vedením obce. Děti mohou lépe vidět dopad akce 
a spojení s ostatními školami napříč ČR. Osobní účast představitelů obce zvyšuje 
motivaci dětí. 
 
„Podpora ze strany města (politiků), jejich osobní účast a následný zájem médií je pro 
děti zážitek. Vidět se v místní televizi je pro ně supr.” (sídlištní větší regionální škola – 
matadoři) 
 
„Zapojili se i z města, podpořilo nás město, což bylo fajn.”  (sídlištní větší regionální škola 
– matadoři) 
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