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1. ZŠ Solidarita

❑ Naše škola si klade za cíl poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům.

❑ Škola chce vytvářet podnětné a laskavé prostředím pro žáky i pedagogy.

❑ Ve školním roce 2021/22 navštěvuje naši školu 517 žáků v celkem 24 třídách. Nejmenších dětí (1. stupeň) máme

316 a starších (2. stupeň) je celkem 201.

❑ Naše škola si přeje zvýšení bezpečnosti našich žáků, jejich rodičů a zaměstnanců při cestě do školy.

❑ Škola chce podpořit žáky, aby mohly do školy chodit pěšky, jezdit na koloběžce či kole. Škola k tomu má díky svému

umístění v rámci malého sídliště velký potenciál.

❑ Škola se přihlásila do projektu Bezpečné cesty do školy.

https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/


2. Projekt Bezpečné cesty do školy
❑ Organizace Pěšky městem ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vyhlašuje každým rokem program Bezpečné cesty do školy.

❑ Program Bezpečné cesty do školy sleduje dopravu v okolí školy očima dětí !

❑ Cíle projektu:

❑ Zvýšení bezpečnosti dětí při každodenních cestách do a ze školy

❑ Podpora zdravých a ohleduplných způsobů dopravy (chůze, koloběžky, …)

❑ Snížení podílu žáků dopravovaných do školy autem

❑ Aktivní dopravní výchova (získání zdravých a bezpečných dopravních návyků,...)

❑ Vytvoření školního plánu mobility (jde o dlouhodobý plán resp. metodickou příručku, která má za cíl pomoci škole

dosáhnout bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí do školy i ze školy)

❑ Základním pilířem projektu je sběr dat od dětí, popř. rodičů a pedagogů formou dotazníkového šetření a mapování.

❑ Dotazníkové šetření - analýza dopravního chování dětí, rodičů a pedagogů.

❑ Mapování - zakreslování cest do školy / ze školy do připravených map, vyznačení nebezpečných a nepřehledných míst a jejich

popis dětmi popř. i rodiči.

https://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/vyhlaseni-programu/
https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/


3. Průběh sběru dat

❑ V naší škole probíhalo dotazníkové šetření a mapování v průběhu dubna.

❑ Dotazníkové šetření - zúčastnili se žáci, jejich rodiče i pedagogové.

❑ Mapování - žáci zakreslovali cesty do školy / ze školy a křížkem označovali nebezpečná a nepříjemná místa z jejich

pohledu, která mohli na druhé straně detailněji popsat.

❑ Mapování - rodiče křížkem zakreslovali do map nebezpečná a nepřehledná místa z jejich pohledu a také je mohli

detailněji popsat.

❑ Dotazníky měli žáci 1. stupně v papírové podobě, 2. stupně online.

❑ Mapy byly pro všechny rozdány v papírové podobě.



4. Výsledky dotazníkového šetření
4.1 Dotazník od dětí

❑ Vráceno 294 dotazníků od dětí (cca 80% z 1. stupně a 20% z 2. stupně).

❑ Pro starší děti již není bezpečnost tolik důležitá jako pro ty mladší.

❑ Zhruba 47% dětí bydlí v blízkém okolí školy do 0,5 km. Do 2 km od školy bydlí 94% dětí. Jen 6% dětí bydlí dál 
než 2 km od školy.



❑ Do školy chodí děti více s rodiči (44,9%) nebo sami (38,7%). 

❑ Ze školy často odcházejí sami (49,5%) popř. i s kamarádem (23%) nebo je vyzvedávají rodiče (43,7%).



❑ Pěšky, na koloběžce nebo na kole se do školy dopravuje 82% dětí, 11% jezdí MHD. Autem dojíždí 7 % dětí, tzn. 

minimálně 35 aut parkujících každé ráno před školou. 

❑ Ze školy se podíl dětí odjíždějících autem snižuje na 4% a zvyšuje se tak počet dětí jdoucích pěšky.



❑ Pokud by si děti mohly vybrat, jak se budou dopravovat do školy, zvýšil by se podíl dětí chodící pěšky, jezdících na 

koloběžce nebo na kole, ubylo by jízd MHD (z 11% na 3,1%) a autem (z 7% na 5,5%). 



❑ Cestou do a ze školy mají děti spíše strach z aut (rychle jedoucích, bezohledných, jejich velkého množství) než z 

podivných lidí a opuštěných míst.



❑ Prostranství před školou se dětem spíše líbí.

❑ Děti by uvítaly stojany na koloběžku a kolo.

❑ Ráno je tam nepříjemný provoz, chtěly by bezpečnější přecházení.

❑ “Auta najíždějí na chodník za žulovými kostkami, tam se bojím”.

❑ “Chybí mi tam lavičky, protože když tam stojím déle před školou, tak mě bolí nohy”.



4.2 Dotazník od rodičů
❑ Dotazník vyplnilo 120 rodičů 

❑ Zastoupeny jsou odpovědi od rodičů dětí všech ročníků, téměř 70% je od rodičů 1.stupně. 

❑ Nejvíce rodičů bydlí do 0,5km od školy (42%), do 1km (37%) a nejméně (2,5%) ve vzdálenosti větší než 5 km.



❑ Přestože téměř 80% rodičů uvedlo, že bydlí do 1 km od školy, tak 50% rodičů děti do školy doprovází. Jako důvod uvádí 

nebezpečnou dopravní situaci na cestě do školy.

Na cestě by se dítě mohlo
setkat s nebezpečnými nebo

nepříjemnými lidmi.

Na jsou nebezpečné dopravní
situace (velký provoz, složité 

křižovatky atp.)



❑ 11% rodičů vozí do školy děti denně nebo alespoň několikrát týdně autem, skoro 70% nevozí děti autem vůbec. 

❑ Důvodem jízdy autem je, že to rodiče mají cestou do práce (47%), dále, že to považují za rychlejší způsob dopravy (17%), a 

že se o dítě bojí z důvodu dopravního provozu (7%). 



❑ V bezprostředním okolí školy by rodiče uvítali omezení automobilové dopravy a stojany na koloběžky / kola 

❑ Vyřešení chodníku přímo před školou (nedávno instalované žulové kostky hodnotí jako správný krok ke zklidnění a 

zvýšení bezpečí dětí, ale zároveň uvádí, že zabírají širokou část chodníku; tam kde chybí, auta stále na chodník najíždí 

a ohrožují chodce).

❑ Rodičům chybí zvýšené přechody, zpomalovací prahy

❑ Líbí se jim nové úpravy zeleně a výsadba levandulí

Omezení automobilové dopravy
(snížení rychlosti, zákaz vjezdu
v ranních hodinách atp.).

Bezpečnější cesty
pro chodce. 

Možnost bezpečného
uložení kol a koloběžek.

Lepší dostupnost MHD. Jsem spokojený/á,
jak to je.



4.3 Dotazník od pedagogů
❑ Dotazník vyplnilo 39 učitelů 

❑ Necelých 60% učitelů bydlí do 5 km od školy.

❑ 90% uvedlo, že se do školy dopravuje pěšky nebo MHD (41% chodí pěšky, 49% jezdí MHD), 7% jezdí autem.

❑ Pokud by si učitelé mohli vybrat způsob dopravy, vzrostl by počet jízd na kole a snížil by se počet jízd autem.

❑ Téměř 64 % učitelů si myslí, že cesty do školy jsou nebezpečné nebo nepohodlné pro chodce (“Ráda bych přidala přechod přímo před 
školou ulice Turnovského a Brigádníků - jeden tam je, ale hodil by se i z druhé strany chodníku. A dále ulice Turnovského a Dvouletky -
tam přechod není vůbec (je to nejkratší a nejpoužívanější cesta od tram zast. "Zborov - Strašnické divadlo").

❑ Až 42% učitelů si myslí, že se řidiči před školou chovají nezodpovědně (“někdy řidiči najíždí na chodník nebo se otáčí v prostoru, kde 
přechází chodci”)



5. Výsledky mapování
Rodiče a děti

❑ Celkem 293 dětí nakreslilo svoji cestu do školy / ze školy (tu část, kterou chodí pěšky).

❑ Děti označovaly místa, kde se cítí ohroženy (235 citací, označeno 27 míst).

❑ Rodiče vyznačili místa, kde vnímají ohrožení svých děti (458 citací, označeno 21 míst).

❑ Výsledkem je souhrnná mapa cest a souhrnná mapa nebezpečných míst.

❑ Z výsledných map vyplynulo 27 nebezpečných a nepřehledných míst v blízkém okolí. 

❑ Pořadí nebezpečných míst se z pohledu rodičů a dětí mírně liší.



SOUHRNNÁ MAPA CEST DĚTÍ DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY



SOUHRNNÁ MAPA NEBEZPEČNÝCH MÍST (DĚTI / RODIČE)



6. Top 10 nebezpečných míst
(pohled rodičů a dětí se mírně liší)

1.    křižovatka Brigádníků x Turnovského (před školou) (40)

2.    křižovatka Brigádníků x U Kombinátu (25)

3.    křižovatka Dvouletky x Turnovského (u cukrárny) (20)

4.-5.  křižovatka Dvouletky x Solidarity (u hospody) (19)

4.-5.  přechod v ul. Solidarity, u ul. Dětská (19)

6.    přechod v ul. Solidarity, u ul. Brigádníků (18)

7.    přechod u kruhového objezdu v ul. V Olšinách (15)

8.   úsek ul. Dvouletky včetně křižovatky s ul. U Kombinátu (14)

9.    přechod v ul. Brigádníků, u ul.Solidarity (9)

10.    přechod ul. Černokostelecká , u ul. Turnovského (u tram.) (7)

1. křižovatka Brigádníků x Turnovského (před školou) (86)

2. křižovatka Dvouletky x Solidarity (u hospody) (58)

3. křižovatka Dvouletky x Turnovského (u cukrárny) (48)

4. přechod v ul. Solidarity, u ul. Brigádníků (40)

5.- 6. křižovatka Brigádníků x U Kombinátu (38)

5.- 6. přechod v ul. Solidarity, u ul. Dětská (38)

7. úsek ul. Dvouletky včetně křižovatky s ul. U Kombinátu (34)

8. přechod u kruhového objezdu v ul. V Olšinách (24)

9. přechod v ul. Brigádníků, u ul. Solidarity (21)

10. křižovatka Dětská x Brigádníků (16)

DĚTI RODIČE



TOP 1: Křižovatka Brigádníků x Turnovského             
(před školou)

❑ Nejčastěji zmiňované problémy: chybí přímý přechod z ul.
Turnovského, otáčení vozidel na křižovatce, jezdí
mnoho aut, nepředvídatelné chování řidičů,
nepřehledné místo

❑ Poznámka: přechod je na nevhodném místě

❑ Počet citací: děti 40, rodiče 86 (celkem 126)

❑ Počet procházejících dětí: 126-129



TOP 2: Křižovatka Brigádníků x U Kombinátu
❑ Nejčastěji zmiňované problémy: chybí přechod, auta jezdí rychle, děti musí vkročit

do křižovatky, aby se rozhlédly, není vidět přes popelnici, rychlé zabočování do
ul. U Kombinátu, auta jezdí i v protisměru jednosměrnou ulicí; na chodníku v ul.
U Kombinátu parkují auta - děti je musí obcházet po silnici

❑ Poznámka: není přechod

❑ Počet citací: děti 25, rodiče 38 (celkem 63)

❑ Počet procházejících dětí: 34



TOP 3: Křižovatka Dvouletky x Turnovského
(u cukrárny)

❑ Nejčastěji zmiňované problémy: chybí přechod, auta jezdí
rychle (nedodržují zónu 30), nedávají přednost, není vidět
přes zaparkovaná auta a neudržovanou zeleň

❑ Poznámka: není přechod

❑ Počet citací: děti 20, rodiče 48 (celkem 68)

❑ Počet procházejících dětí: 56



TOP 4: Křižovatka Dvouletky x Solidarity
(u hospody)

❑ Nejčastěji zmiňované problémy: chybí přechod, auta jezdí rychle, 
nedávají přednost; zaparkovaná auta a popelnice přes která 
není vidět

❑ Poznámka: není přechod, jedná se o cestu ke spádové mateřské 
škole!

❑ Počet citací: děti 19, rodiče 58 (celkem 77)

❑ Počet procházejících dětí: 3



TOP 5: Přechod v ulici Solidarity, u ul. Dětská
❑ Nejčastěji zmiňované problémy: není vidět do silnice, není 

vidět chodec, auta jezdí rychle, řidiči nedávají přednost, 
vysoké křoví ve výhledu

❑ Poznámka: je přechod

❑ Počet citací: děti 19, rodiče 38 (celkem 57)

❑ Počet procházejících dětí: 23



TOP 6: Přechod v ulici Solidarity, u ul. Brigádníků
❑ Nejčastěji zmiňované problémy: auta jezdí velkou rychlostí v

obou směrech, nedávají přednost, velký provoz

❑ Poznámka: je přechod, ráno stojí dopravní policista

❑ Počet citací: děti 18, rodiče 40 (celkem 58)

❑ Počet procházejících dětí: 82-86



TOP 7: Přechod u kruhového objezdu v ul. V Olšinách
❑ Nejčastěji zmiňované problémy: nebezpečný přechod, auta nebrzdí a nedávají 

přednost; když nestojí policista, je přecházení nebezpečné

❑ Poznámka: je přechod, ráno stojí dopravní policista

❑ Počet citací: děti 15, rodiče 24 (celkem 39)

❑ Počet procházejících dětí: 21



TOP 8: úsek ulice Dvouletky včetně křižovatky s ul. U Kombinátu
❑ Nejčastěji zmiňované problémy: chybí přechody, auta jezdí v celé ulici velmi rychle (nedodržují zónu 30), 

přecházení je nebezpečné, není vidět přes zaparkovaná auta

❑ Poznámka: nejsou přechody

❑ Počet citací: děti 14, rodiče 34 (celkem 48)

❑ Počet procházejících dětí: 24



TOP 9: Přechod v ulici Brigádníků, u ul. Solidarity
❑ Nejčastěji zmiňované problémy: nebezpečný přechod blízko 

křižovatky, odkud auta rychle vjíždějí do ulice před školou, 
obousměrný provoz

❑ Poznámka: je přechod

❑ Počet citací: děti 9, rodiče 21 (celkem 30)

❑ Počet procházejících dětí: 39-42



TOP 10: Přechod v ulici Černokostelecká, u ul. Turnovského
❑ Nejčastěji zmiňované problémy: přecházení je nepříjemné, velký provoz aut a tramvají, lidé chodí na červenou, 

protože semafory pro chodce svítí krátce, zelená pro chodce není sjednocená - čekání na úzkém ostrůvku

❑ Poznámka: je přechod a 2 semafory

❑ Počet citací: děti 7, rodiče 12 (celkem 19)

❑ Počet procházejících dětí: 31



❑ Bylo zmíněno 10 nejpalčivějších míst z hlediska bezpečnosti dětí. Z mapování však vyplynulo celkem 27 

problematických míst ve spádovém okolí školy, kde vznikají problémy chodců s auty. 

❑ Jedná se především o křižovatky, kde chybí přechody a pohybuje se velké množství pěších, a rovné úseky s 

chybějícími zpomalující prvky, kde jedou auta velmi rychle a nerespektují zónu 30. 

❑ Častým problémem též je, že děti musí vstupovat mezi zaparkovaná auta, aby se vůbec mohla rozhlédnout.

7. Shrnutí
❑ Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina dětí chodí pěšky, a jsou tedy nejvíce ohroženi z hlediska 

dopravních kolizí. 

❑ Škola je umístěna v rámci sídliště s velkým množstvím pěších cest a díky fungující spádovosti má velký 
potenciál k tomu, aby naprostá většina dětí mohla do školy i ze školy chodit samostatně. 



Děkujeme za pozornost.
ZŠ Solidarita

ZŠ Solidarita a pracovní skupina by ráda poděkovala organizaci Pěšky městem a Magistrátu hl. m. Prahy za projekt,

který se zaměřuje na problematiku pohybu dětí a rodičů jako účastníků silničního provozu v blízkém okolí školy.

Zejména patří velké díky Mgr. Blance Klimešové z organizace Pěšky městem za cenné podněty.
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