
ŠKOLNÍ
ULICE

 ☻Větší bezpečí 

 ☻Méně aut před školou

 ☻Aktivní a zdravé děti

 ☻Čistší ovzduší u školy

 ☻ Prostor pro komunitní život

 ☻ Snadné, rychlé a levné opatření

 » Dopravní opatření, které zajišťuje bezpečí 
před školou v době největšího provozu, nej-
častěji v době před začátkem vyučování.

 » Spočívá v zákazu vjezdu aut a vyhrazení 
prostranství před školou pouze chodcům 
a cyklistům.

 » Ve zkušební fázi se vyznačuje pomocí do-
pravního značení, mobilních zábran (kužely, 
ploty, balisety) a vyžaduje součinnost zástup-
ců školy, rodičů a odpovědných úřadů.

 » V další fázi je vhodné dopravní opatření roz-
šířit o odvážnější úpravy veřejného prostran-
ství, které potvrzují prioritu chodců (zeleň, 
herní prvky, lavičky, street art atd.)  

 » V provozu je nyní více než 1 250 školních ulic, 
většinou v evropských městech,  
ale také v USA, Kanadě nebo Austrálii.  

V ČR je školní ulice asi u 10 škol.

CO JE ŠKOLNÍ ULICE KLID A BEZPEČÍ U ŠKOL
Může se stát, že školní ulice není pro vaši školu 
tím nejlepším řešením, jak dětem zajistit bez-
pečnější prostředí. Existují i další možnosti, na-
příklad:

 » snížení povolené rychlosti,

 » bezpečné přechody a přecházení,

 » přehledné ulice,

 » pohodlné, široké chodníky,

 » zřízení obytné či pěší zóny,

 » oddělené cyklostezky,

 » hlídky na nebezpečných místech,

 » přesunutí parkování dál od školy,

 » veřejná doprava přizpůsobená  
potřebám školáků.

Více informací o školní ulici najdete Více informací o školní ulici najdete 

na na www.peskymestem.czwww.peskymestem.cz..



JAK  NA  TO?
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ZMAPUJTE SOUČASNÝ STAV

Ptejte se dětí i rodičů, jak se dopravují do 
školy, zjistěte, kudy nejčastěji chodí, co 
jim vadí, co by si přáli. Pojmenujte problé-
my. Když budete dobře znát výchozí stav, 
navrhnete opatření správně a bude se 
vám lépe vyhodnocovat.

Najděte si spojence – dejte dohromady 
skupinu, která bude na zavedení školní 
ulice spolupracovat. Zapojte školu, 
rodiče i radnici. Pokuste se na svou 
stranu získat také rezidenty nebo místní 
provozovny. Rozdělte si úkoly a sestavte 
harmonogram.

SPOJTE SE S ODBORNÍKEM

Vyhledejte odborníka, který vám pomůže 
školní ulici navrhnout. Dobře připravený 
návrh výrazně usnadní projednávání a získání 
potřebných povolení. 

Doporučujeme zapojit dopravního 
projektanta nebo architekta, zástupce odboru 
dopravy, radního nebo starostu a Policii ČR.

Nezapomeňte opatřit vhodné mobilní zábrany 
a zároveň zachovat možnost vjezdu pro 
vozidla integrovaného záchranného systému 
nebo rezidenty.

VYSVĚTLUJTE A INFORMUJTE

Dobrá komunikace je základem 
úspěchu! Buďte pozitivní, 
upozorňujte na výhody, jaké školní 
ulice přinese pro bezpečí a zdraví 
dětí. Zkuste zdůrazňovat spíše to, že 
se ulice OTEVŘE dětem, než že bude 
ZAVŘENÁ pro automobily.

Připravte pro děti a rodiče 
doporučení, které cesty do školy 
jsou bezpečné a kde si mají dát 
obzvláště pozor. Pokuste se najít 
místo dále od školy, kde mohou 
zaparkovat ti, kteří z nějakého 
důvodu autem přijet potřebují. 

Připomeňte rodičům výhody 
aktivního pohybu dětí pro jejich 
zdraví i psychickou pohodu. 

Nezapomeňte na obyvatele okolních 
domů. Informujte je prostřednictvím 
letáků nebo radničních novin.  

O připravovaném režimu školní ulice 
informujte v dostatečném předstihu 
a opakovaně.

Připravte se na to, že opatření 
může vyvolat i nesouhlasné reakce. 
Průzkumy však potvrzují, že jakmile 
si lidé zklidnění dopravy vyzkouší 
na vlastní kůži, hodnotí je převážná 
většina nakonec velice kladně.

 OTEVŘETE ŠKOLNÍ ULICI

Užijte si otevření školní ulice jako 
malou oslavu. Pozvěte rodiče, 
sousedy, politiky i úředníky, 
novináře. 

V prvních týdnech je nezbytný 
každodenní dozor u mobilních 
zábran, který zajistí dodržování 
režimu školní ulice a bude 
vysvětlovat smysl opatření.

SLEDUJTE DOPAD A OSLAVUJTE ÚSPĚCHY

Pozorujte, jaké změny školní ulice přináší. 
Dejte novému opatření čas, než si na něj 
uživatelé zvyknou a získávejte průběžně 
zpětnou vazbu. Ptejte se dětí, rodičů,  
učitelů, sousedů, pejskařů.

Porovnejte stav před a po zavedení školní 
ulice.

Podle nových zjištění lze před trvalým či 
stavebním řešením návrh upravit.

Oslavte úspěchy, poděkujte všem, kdo se 
na zavedení opatření podíleli. 


