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ÚVOD

Prudký rozvoj motorismu, jehož jsme za posledních dvacet let svědky, s sebou přináší stále 
více negativních jevů. Ty naznačují, že individuální automobilová doprava již narazila na své 
limity a  období jejího extenzivního růstu je u konce. 

Neúměrně vysoká intenzita provozu znehodnocuje veřejné prostory a podstatně zhoršuje 
životní podmínky nejen obyvatel měst, ale i mnohých menších obcí, zasažených silnou tran-
zitní dopravou. Dopravní nehodovost – i přes určitý pokles v posledních letech – nadále při-
náší obrovské lidské i ekonomické ztráty. Především pro nejzranitelnější účastníky provozu, 
tedy chodce (zejména děti) a cyklisty představují silnice nejnebezpečnější prostředí. Podle 
WHO (Světová zdravotnická organizace) je téměř polovina všech dětských úmrtí, k nimž 
dojde v důsledku úrazu, zaviněna dopravní nehodou. S automobilovou dopravou jsou spo-
jeny také výrazné škody na životním prostředí způsobené emisemi škodlivin. Ty patří spolu 
s hlukovou zátěží k hlavním faktorům negativně působícím na lidské zdraví. 

Především pro děti představuje přebujelá motorizace ještě další dosud podceňované riziko, 
totiž narušení zdravého fyzického, psychického a sociálního vývoje. Dítě, které jeho rodiče 
každodenně vozí autem do školy, má méně příležitostí k přirozenému pohybu, ztrácí kontakt 
se svým okolím a nemá dostatek podnětů rozvíjejících jeho psychiku. To může vést v pozděj-
ším věku k problémům jak zdravotním (obezita), tak sociálním (komunikace s lidmi, nesa-
mostatnost, snížená schopnost vyhodnocení rizik apod.).

Jako odpověď na narůstající problémy související s dopravou se ve vyspělých státech postup-
ně vyvinula moderní strategie rozvoje dopravy všeobecně označovaná jako management 
mobility. Hlavním cílem této strategie je dosáhnout změny dopravního chování směrem 
k udržitelnějším způsobům dopravy, což by mělo mít za následek omezení individuální auto-
mobilové dopravy. K nejúčinnějším nástrojům managementu mobility patří plány mobility. 
Plán mobility je strategický dokument vytvořený pro konkrétní podnik nebo instituci, region, 
obec nebo část obce, školu apod. Jsou v něm formulovány konkrétní cíle, akční plán k jejich 
dosažení a způsoby jejich zavedení. Plán mobility je sestaven pro určité období a v závislosti 
na měnících se podmínkách je třeba jej průběžně aktualizovat.

Tato příručka by měla sloužit jako návod pro vytvoření plánu mobility zaměřeného na potře-
by jedné nebo – pokud je to s ohledem na místní podmínky účelné – i více škol. V následu-
jících kapitolách proto naleznete doporučené postupy, příklady i tipy na konkrétní opatření. 

Svůj školní plán mobility může zpracovat v podstatě jakákoliv škola, školka nebo zařízení 
pracující s dětmi a mládeží. Velkou výhodu mají školy, které se již zapojily do programu 
Bezpečné cesty do školy realizovaného v Praze občanskými sdruženími Oživení a Pražské 
matky a v mimopražských regionech Nadací Partnerství (v rámci grantového programu Na 
zelenou). Vytvoření školního plánu mobility je totiž jeho logickým pokračováním a rozšíře-
ním od jednorázového zlepšení dopravní bezpečnosti k dlouhodobému komplexnímu řešení 
dopravní problematiky a jejímu začlenění do výchovně vzdělávacího procesu. Zapojené školy 
mohou pro svůj plán mobility využít řadu průzkumů a analýz, které v rámci školního projek-
tu Bezpečných cest provedly. Ostatní školy se pak mohou metodikou programu při vytváření 
školního plánu mobility alespoň v mnohém inspirovat.

ÚVOD
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CO JE ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

Školní plán mobility (ŠPM) je dlouhodobý plán pro dosažení bezpečného, zdravého a šetr-
ného dopravování dětí do školy i ze školy – pěšky, na kole (koloběžce, bruslích) nebo veřej-
nou dopravou. Vedle vytváření podmínek pro šetrné způsoby dopravy nabízí i důležitý prvek 
výchovy žáků k samostatnosti a odpovědnosti za sebe i své prostředí. 

Nejdelší tradici mají ŠPM ve Velké Británii, kde jsou podporovány státem (každá škola, která 
zpracuje ŠPM, má nárok na státní podporu). Výchově k udržitelným dopravním návykům je 
však věnována velká pozornost i v mnoha dalších evropských státech, například v sousedním 
Německu či Rakousku. V ČR se dosud klade důraz spíše na dopravní bezpečnost – ta hraje při 
rozhodování dospělých o tom, zda své děti nechají pohybovat samostatně, nejdůležitější roli. 
Školní plány mobility se však zabývají i dalšími aspekty důležitými pro výchovu a zdravý 
vývoj dětí, například výchovou k udržitelné mobilitě, zdravému životnímu stylu a odpověd-
nému postoji k životnímu prostředí, mají tedy hlubší dopad i delší horizont působení. 

Od roku 2008 se začaly školní plány mobility vytvářet i pražské školy v rámci programu 
Bezpečné cesty do školy (ZŠ Meteorologická, ZŠ Korunovační, Gymnázium Postupická, ZŠ a 
MŠ Slivenec, Masarykova ZŠ v Praze-Klánovicích, SPŠS Dušní, ZŠ Jeseniova, ZŠ Lupáčova, 
Gymnázium Elišky Krásnohorské, ZŠ Kunratice, Masarykova ZŠ v Újezdu nad Lesy). Veškeré 
ŠPM jsou zveřejněny na stránkách www.prazskematky.cz (sekce Bezpečné cesty do školy, 
Databáze realizovaných projektů). Připojily se již i další školy v ČR v rámci grantového pro-
gramu Na zelenou (ZŠ Vrchlabí, MŠ a ZŠ Ostopovice, ZŠ Bavorovská a ZŠ Alešova ve Vodňa-
nech, ZŠ Kostelní Lhota, ZŠ Antonína Sochora v Duchcově, ZŠ Chotoviny a MŠ a ZŠ Kyjov). 
Plány mobility jsou zveřejněny na stránkách www.nadacepartnerstvi.cz/doprava (sekce 
Bezpečné cesty do školy, Granty Na zelenou, Databáze školních projektů).

Co je školní plán mobility?

Je to jednoduchý písemný dokument (plán), ve kterém škola pojmenuje hlavní problémy 
s dopravou svých žáků, rodičů i zaměstnanců, stanoví hlavní cíle vedoucí k podpoře samo-
statné, zdravé a šetrné dopravy dětí, rodičů i zaměstnanců do školy a ze školy a určí pro-
středky (akce, kampaně a aktivity) k jejich dosažení. 

ŠPM vytváří pro žáky či studenty (stejně jako pro rodiče, 
zaměstnance i návštěvníky školy) podmínky k tomu, aby moh-
li do školy samostatně chodit pěšky, jezdit co nejbezpečněji na 
kole nebo využívat veřejnou dopravu. 

Někdy se rodiče i vedení školy domnívají, že ŠPM je plánem 
k dosažení nejlepší dopravní obslužnosti školy, resp. že jde 
o dopravní plán, jak co nejrychleji a nejbezpečněji dopravit dítě 
autem přímo před školu a stejně tak domů. Věří, že je to nejlepší 
způsob, jak děti ochránit, a požadují zajištění možnosti parková-
ní co nejblíže škole. Je proto nutné učit nejen děti, ale i dospělé 
vnímat všechny souvislosti a dopady různých druhů dopravy 
na zdraví a životní prostředí. Vytváření a uskutečňování ŠPM 
tedy vyžaduje společnou práci žáků, rodičů, pedagogů, 
zástupců úřadů, policie, dopravních odborníků atd. Hlavní 
role v tomto procesu by se však měla ujmout osoba, která 
je o potřebnosti takového plánu přesvědčena a která chápe 
jeho směřování a smysl.

Aby byl ŠPM efektivní a funkční, musí zahrnovat potřeby celé školní, a nejlépe i obecní 
komunity. Výhodou proto je, když se do něj podaří zapojit i subjekty a lidi ze sousedství. 
Nejde jen o to nalézt technická řešení, ale především uvědomit si priority (podpora udrži-
telné dopravy), stanovit si realistické cíle a opatření, jejichž prostřednictvím si školní a pří-
padně i obecní komunita budou moci postupně osvojovat cestovní návyky šetrné k životnímu 
prostředí i vlastnímu zdraví. ŠPM sice řeší dopravní problémy, na jejichž odstranění mohou 
spolupracovat i dopravní odborníci, ale proces jeho vytváření a uskutečňování se týká celé 
komunity a je především účinným nástrojem pro vytváření šetrných dopravních návyků, ne 
dopravní studií či dopravním projektem.

ŠPM představuje stále se obnovující proces. Nelze jej vytvořit ze dne na den, ale právě tak jej 
nemá smysl ukončovat. Měl by se průběžně rozvíjet a stát se součástí dlouhodobého plánu 
rozvoje školy a samozřejmou součástí školního života, jakož i vzdělávacího procesu. Práci 
se školním plánem mobility je třeba začlenit do výuky již od raného školního věku průře-
zově v rámci různých předmětů. Škola může díky plánu mobility demonstrovat své jasné 
a reálné rozhodnutí aktivně řešit otázky související s životním prostředím, zdravím a sociální 
problematikou.

CO JE ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY
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CO JE ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

Cestování do školy se týká především dětí, proto je třeba poskytnout jim v rámci ŠPM prostor 
pro vyjádření jejich pohledu a názorů a aktivně je zapojit do jeho vytváření i uskutečňování. 
Aktivní účast na celém procesu napomáhá žákům lépe porozumět výhodám chůze, jízdy na 
kole nebo využívání hromadné dopravy jako alternativ k jízdě autem i pochopit téma dopravy 
v širších souvislostech. Čím aktivněji se děti do vytváření ŠPM zapojí, tím větší je pravděpo-
dobnost, že si osvojí zdravé a k životnímu prostředí šetrné dopravní návyky i v dospělosti.

Základní cíle ŠPM 

redukovat objem automobilové dopravy související s cestami do školy a ze školy  •

zlepšovat a podporovat bezpečnost na těchto cestách  •

aktivně podporovat zdravé a k životnímu prostředí šetrné cestovní návyky  •

vychovávat děti v aktivní a odpovědné občany •

Co může škola i obec vypracováním ŠPM získat?

Naplňování ŠPM

rozvíjí možnosti a aktivity škol, které mají statut Zdravá škola, Eko-škola apod. nebo  •
o ně usilují 

poskytuje praktickou dimenzi vzdělávacímu procesu – lze jej začlenit do mnoha před- •
mětů (příklady jsou uvedeny v kapitole Doprovodné akce)

zlepšuje zdraví a kondici žáků i dospělých díky podpoře chůze či jízdy na kole •

zvyšuje bezpečnost v okolí školy •

rozšiřuje vědomosti a učí vnímat dopravu i okolí školy v širších souvislostech (dopady  •
různých druhů dopravy a lidských aktivit vůbec na prostředí, zdraví, bezpečnost atp.)

podporuje nezávislost a zdravé sebevědomí žáků (děti potřebují mít pro svůj zdravý  •
vývoj možnost již ve školním věku samostatně poznávat prostředí, v němž žijí, což jim 
dojíždění autem znemožňuje)

zvyšuje pozornost žáků ve škole díky fyzické aktivitě v rámci chůze či jízdy na kole do  •
školy (naopak děti dovážené do školy autem projevují ve škole větší pasivitu)

zvyšuje zájem dětí i dospělých o veřejné dění a podporuje budoucí aktivní začlenění  •
dětí do společnosti 

upevňuje vztahy mezi školou, jejími sousedy a lokální veřejnou správou prostřednic- •
tvím spolupráce na společném tématu

napomáhá socializaci dětí v kolektivu – při docházení do školy pěšky se dají navazovat  •
a upevňovat kamarádské vztahy, při realizaci aktivit v rámci ŠPM se rozvíjí schopnost 
komunikace a kooperace apod.

šetří čas strávený v dopravních zácpách a redukuje dopravní zácpy v okolí školy •

zlepšuje kvalitu vztahu rodič–dítě zapojením rodičů do školního života dětí  •

zlepšuje lokální životní prostředí – díky redukci dojíždění do školy autem zlepšuje  •
kvalitu ovzduší a snižuje hluk v okolí školy 

umožňuje škole získat přehled o způsobech dopravování dětí i zaměstnanců a jejich  •
preferencích

umožňuje škole i obci zjistit, kde je automobilový provoz nadbytečný a lze jej redukovat  •
a kde lze naopak rozšířit cesty pro pěší či cyklisty (může se dokonce i stát podnětem ke 
zpracování tzv. pěšího generelu obce či části města)

může napomoci získat finanční prostředky na dopravní zklidnění v okolí školy a opatře- •
ní podporující udržitelnou dopravuSchůzka pracovního týmu, ZŠ Chomutov
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SOUČÁSTI ŠKOLNÍHO PLÁNU MOBILITY

SOUČÁSTI ŠKOLNÍHO PLÁNU MOBILITY

Stručný popis lokality, velikosti a typu školy

ŠPM by měl být vždy „ušitý na míru“ aktuálním dopravním potřebám a situaci konkrétní 
školy. V jeho úvodu je tedy zapotřebí stručně popsat velikost a typ školy (počet žáků, zamě-
ření školy apod.) a charakter lokality, ve které se škola nachází (v jaké části obce, dopravní 
situace, charakter prostředí).

Popis dopravních problémů, se kterými se škola potýká 

Popis dopravních problémů školy by měl vycházet z reálné situace. O některých problémech 
může škola již vědět, ty další mohou být identifikovány prostřednictvím průzkumu prove-
deného samotnými uživateli komunikací, tj. žáky, případně i pedagogy a rodiči. Doporu-
čujeme uskutečnit průzkum dle vyzkoušené metodiky programu Bezpečné cesty do školy 

(identifikace nebezpečných a problematických míst dětmi, dotazníkové šetření), je ovšem 
možné zvolit i jiný způsob, kterým škola zajistí objektivní a komplexní sběr potřebných 
informací. Veškeré zjištěné problémy doporučujeme seřadit podle četnosti a závažnosti.

Výsledky průzkumu o způsobu dopravování

Vedle popisu dopravních problémů školy je zapotřebí provést průzkum o způsobu dopravo-
vání žáků školy a jeho výsledky uvést v ŠPM.

Zjistěte:

jak děti běžně cestují do a ze školy •

jak by rády cestovaly do a ze školy •

co jim brání v preferovaném způsobu dopravy •

jasně definované a kvantifikované cíle  •

Setkání ve škole nad výsledky dopravního průzkumu, ZŠ SlivenecDěti monitorují dopravní situaci, ZŠ Jeseniova, Praha 3
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SOUČÁSTI ŠKOLNÍHO PLÁNU MOBILITY

Identifikace dopravních problémů, jakož i způsobu dopravování dětí do školy (stávajícího 
i dětmi preferovaného), jsou nezbytnou podmínkou pro stanovení cílů, kterých chce ško-
la v určitém období ideálně dosáhnout. Cíle musí být jasně definovány a kvantifikovány 
(např. v případě realizace navrhovaných opatření zvýšit počet žáků jezdících do školy na 
kole nebo chodících pěšky o x %, snížit počet parkovacích míst pro auta v okolí školy o x 
apod.). Naplňování vytyčených cílů musí škola průběžně sledovat a musí realizovat opatření 
k jejich dosažení. Bez stanovení reálných cílů a bez snahy jich skutečně dosáhnout je sebe-
lépe napsaný ŠPM bezcenný. 

akční plán 

Akční plán je souhrn opatření, aktivit a kampaní vedoucích k naplnění definovaných cílů. 
Jeho obsahu a způsobu vytváření je věnován samostatný odstavec níže.

Časový harmonogram pro uskutečnění cílů ŠPM

Aby byl ŠPM proveditelný, musí si škola stanovit jasný časový harmonogram pro uskutečně-
ní krátkodobých (řádově v měsících) a dlouhodobých (řádově v letech) cílů ŠPM. Tento har-
monogram musí průběžně sledovat a plánované aktivity včas realizovat. Je třeba stanovit 
i termíny revize a aktualizace.

Zřetelně vymezené odpovědnosti jednotlivých osob 

Škola musí v ŠPM určit osoby zodpovědné za realizaci jednotlivých aktivit či opatření, vyme-
zit jejich jasné kompetence a stanovit osobu koordinující veškeré aktivity a odpovídající za 
naplnění ŠPM jako celku. 

Podepsání ŠPM

Veškeré zainteresované strany by měly v ŠPM potvrdit, že souhlasí s jeho obsahem, a stvrdit 
jej podpisem (zástupce školy, žáků, rodičů, úřadu apod.). 

Pravidelný monitoring a vyhodnocování výsledků, 
aktualizace ŠPM

Naplňování ŠPM je zapotřebí pravidelně monitorovat a jeho výsledky vyhodnocovat. Po uply-
nutí doby trvání ŠPM je nutná jeho revize a aktualizace pro další období.
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POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ a USKUTEČŇOVÁNÍ ŠPM

Kdo může být zapojen do tvorby ŠPM?

Školní plán mobility je potřeba vytvořit v pracovním týmu. Jeho sestavení je proto prvním 
krokem v rámci celého procesu. Pokud je škola zapojena do programu Bezpečné cesty do 
školy, měla by být základem tohoto týmu pracovní skupina sestavená v rámci realizace škol-
ního projektu, která se bude pravidelně scházet. Pracovní tým by měl být v každém případě 
různorodý a složení zmíněné skupiny může být pro jeho sestavení dobrou inspirací. Tým by 
se měl v průběhu tvorby ŠPM pravidelně scházet a konzultovat jeho obsah. 

V pracovním týmu by měli figurovat tito zástupci místní komunity:

žáci (např. členové žákovského či studentského zastupitelstva, starostové tříd) •

učitelé •

rodiče •

představitelé místné veřejné správy (úředníci, zastupitelé, radní, starosta apod.) •

zástupci policie (dopravní inspektoři, městská policie) •

dopravní projektant a konzultant (v případě zapojení školy do programu Bezpečné  •
cesty do školy)

další osoby (dle potřeb školy a aktivit zvolených v ŠPM) – např. zástupci médií, specia- •
lizovaných obchodů či klubů, podnikatelé podporující školu, odborníci aj.

Identifikace dopravních problémů a způsobu dopravování 

Jak již bylo řečeno výše, vytvoření ŠPM musí předcházet průzkum, který odhalí veškeré pod-
statné problémy školy související s dopravou, popíše stávající způsob dopravování žáků i to, 
jak by se do školy ideálně dopravovat chtěli. Škola by si měla zvolit způsob a formu co nej-
většího zapojení dětí do celého procesu, protože jen tak bude průzkum objektivní a ucelený 
(může to být v rámci standardní výuky nebo mimořádného projektu). Nástroje zvolené pro 
tento průzkum mohou být různorodé (lze se inspirovat metodikou programu Bezpečné cesty 
do školy a provést mapování cest dětí do školy s vyznačováním nebezpečných a problema-
tických míst, dotazníkové šetření zjišťující aktuální a preferované způsoby dopravování dětí 
do školy či jinou formu průzkumu). V případě nejasností může škola využít naše poradenské 
služby (www.oziveni.cz, www.prazskematky.cz, www.nadacepartnerstvi.cz). 

Vyhodnocení získaných informací z průzkumů 

Získané informace škola následně vyhodnotí a pojmenuje všechny problémy a potřeby 
v souvislosti s dopravou do školy a ze školy. 

Definování a kvantifikace cílů

Následuje definování a kvantifikace cílů, kterých chce škola dosáhnout, aby tyto problémy 
vyřešila a vyšla co nejvíce vstříc přáním a potřebám svých žáků. Připomínáme, že cíle musí 
být splnitelné. Měly by proto být konzultovány v rámci celého pracovního týmu zapojeného 
do tvorby ŠPM. 

POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ A USKUTEČŇOVÁNÍ ŠPM

Setkání pracovního týmu, Masarykova ZŠ, Praha-Klánovice
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Vypracování akčního plánu 

Po sestavení pracovního týmu, identifikování problémů, včetně vyhodnocení dotazníkové-
ho šetření o způsobech dopravování žáků, a stanovení cílů přichází na řadu tzv. akční plán, 
který jasně určí:

aktivity a opatření vedoucí k vytčenému cíli •

kdo tyto aktivity uskuteční •

kdo bude za jejich splnění osobně odpovědný •

termín splnění •

způsob vyhodnocení výsledků (zda měly nějaký dopad, zda vedly k cíli) •

termín a způsob revize a aktualizace ŠPM. •

Pokud je škola zapojena do programu Bezpečné cesty do školy, patří mezi povinná opatře-
ní zpracování dopravní studie s návrhy technických kroků dopravního zklidnění okolí školy, 
jejichž realizace do značné míry závisí na veřejné správě. Vedle toho jsou však vítány i další 
aktivity, jež škola může naplánovat a uskutečnit sama bez pomoci projektanta (viz níže).

V akčním plánu definujte, které druhy šetrné dopravy chcete podporovat a jak. 

V úvahu přichází: 

chůze •  – nejjednodušší a všestranně prospěšný způsob dopravování do školy, důleži-
tou podmínkou pro bezpečnou a pohodlnou pěší dopravu je opět zajištění dopravního 
zklidnění v okolí školy, bezbariérových tras, aby je mohly absolvovat např. maminky 
s kočárkem; opatřením podporujícím pěší dopravu může být například organizace tzv. 
pěšibusů (organizovaný doprovod dětí do školy; děti vyzvedává na dohodnutých sta-
novištích rodič, pedagog nebo starší žák, který projde výcvikem, a společně pak jdou 
do školy pěšky), popř. cyklobusů (skupinka žáků pod vedením dospělého jezdí do školy 
vždy stejnou trasou se zastávkami, kde se k pelotonu mohou připojit další žáci-cyklisti), 
hlídání přechodů na cestě do a ze školy rodiči či prarodiči žáků (např. po předchozím 
vyškolení policií), praktický i teoretický nácvik pěšího pohybu dětí v reálném prostředí 
města či obce apod.

cyklistická doprava •  – podmínkou pro podporu tohoto způ-
sobu dopravování do školy je zklidnění dopravy v okolí 
školy a existence vhodných tras, které by děti mohly na 
kole bezpečně absolvovat; opatřením může 
být vytvoření podmínek pro ukládání kol 
a uskladnění cyklistických pomůcek ve 
škole (uzamykatelné stojany, pří-
střešky na kola, sprchy, skříň-
ky na helmy apod.), nákup 
cyklistického vybavení (kola, 
helmy apod.), teoretická 
(pravidla provozu) i prak-
tická výuka jízdy na kole 
v provozu

veřejná doprava •  – v menších obcích se školou v jedné centrální obci připadá v úvahu 
organizace hromadného svozu žáků do školy eko-autobusem, zajištění bezplatné nebo 
zlevněné dopravy pro sociálně slabší žáky, naplánování vhodných pěších cest od zastáv-
ky autobusu, tramvaje nebo metra pro žáky využívající veřejnou dopravu 

car-pooling •  – vhodný způsob dopravování pro ty, pro něž doprava na kole či pěšky není 
možná vzhledem k větší vzdálenosti od školy; více rodin může sdílet jedno auto při jízdě 
do školy a zaměstnání

Některé nápady a tipy pro aktivity, kampaně a průzkumy v rámci ŠPM jsou uvedeny v samo-
statné kapitole Doprovodné akce.

Vyhodnocování dotazníkového šetření dětmi, ZŠ Kunratice
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Zveřejnění ŠPM, sledování a vyhodnocení výsledků 

Vytvořený ŠPM zveřejněte na nástěnce, školním webu nebo v médiích. Je důležité, aby se 
stal živým dokumentem, o kterém budou vědět všichni žáci, učitelé i další zainteresované 
subjekty a který se budou snažit skutečně plnit. Průběžně sledujte plnění ŠPM a uveřejňujte 
také dílčí výsledky. 

Oslava dosažených výsledků

Oslava dosažených výsledků je důležitým motivačním faktorem pro veškeré zúčastněné i pří-
ležitostí pro navázání neformálních kontaktů mezi jednotlivými členy pracovního týmu.

Stanovení nových cílů, nový ŠPM a jeho zveřejnění 

Po uplynutí doby trvání ŠPM a jeho revizi je zapotřebí stanovit nové cíle a aktualizovat doku-
ment. Pokud chce škola skutečně dlouhodobě podporovat šetrné způsoby dopravování svých 
žáků a účinně řešit dopravní problémy, musí tento plán neustále revidovat a přizpůsobovat 
aktuální situaci. 

Na co byste neměli zapomínat:

ŠPM je dlouhodobý proces. Nenechte se odradit dílčími neúspěchy, zejména v začátcích. 

ŠPM není pouhá teorie, týká se každodenního života. •  Měl by proto být plánem, který 
skutečně pomůže vaší škole reálně vyřešit problémy s dopravou tak, aby se do ní moh-
ly děti dopravovat bezpečně a ekologicky. 

Cíle je třeba formulovat jednoduše a musejí být splnitelné. •  Stanovte si jen takové cíle, 
kterých můžete skutečně dosáhnout. 

ŠPM by měl bavit •  děti, pedagogy i rodiče, o jeho smysluplnosti by měli být přesvědčeni.

ŠPM je třeba  • provázat co nejvíce s výukou.

Do ŠPM je třeba  • zapojit co nejvíce děti, zejména ve fázi průzkumů a mapování.

O každém kroku ŠPM a každém úspěchu •  informujte místní komunitu (na nástěnce, 
webu, v místních médiích) a děti za ně chvalte.

Každý úspěch je třeba oslavit •  – upevňuje to pocit sounáležitosti a potvrzuje všem 
účastníkům smysluplnost jejich počínání.

Z každé schůzky pracovního týmu  • udělejte zápis.

ŠPM je třeba  • periodicky vyhodnocovat – ověřit, zda výsledky vedly k vytčenému cíli.

ŠPM je třeba  • pravidelně aktualizovat.

Pěší průvod studentů na Den bez aut, Praha
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Charakteristika školy

New City Primary School je komunitní škola v londýnské čtvrti Newham, která byla zalo-
žena v roce 1897. Je střediskem místního společenství a je využívána různými skupinami 
(náboženskými, komunitními a sportovními spolky). Je zde také školní družina a prázdni-
nový klub. 

Škola má 574 žáků, z nichž 25 % je britského původu, ostatní jsou děti různých národnos-
tí. Žáci hovoří celkem 20 různými jazyky, od pandžábštiny, bengálštiny a afrických jazyků 
po čínštinu a litevštinu. Škola má celkem 68 zaměstnanců na plný nebo částečný úvazek.

Škola je dobře organizována, je zde zasvěcený kolektiv učitelů a poradců, kteří věnují svůj 
mimopracovní čas různým kroužkům a další mimoškolní činnosti. Velmi dobrá je spolupráce 
s místní komunitou. 

Hlavní cíle školního plánu mobility 

Školní plán mobility má za cíl prosadit opatření vedoucí k omezení dopravy dětí do školy 
autem s rodiči a k zlepšení bezpečnosti na cestách do školy.

Školní plán mobility Základní školy New City usiluje o

snížení počtu zaměstnanců školy jezdících do a ze školy autem •

snížení počtu žáků školy jezdících do a ze školy autem •

větší využívání jízdního kola k cestám do a ze školy •

zvýšení počtu žáků a zaměstnanců docházejících do školy pěšky •

zvýšení bezpečnosti silničního provozu na cestách do školy  •

Postup práce na plánu mobility

Škola při přípravě školního plánu mobility spolupracovala s velkým množstvím zaintereso-
vaných stran a po jeho schválení pokračovala v posilování svých vazeb na místní komunitu 
i na širší území Londýna.

Žáci •  byli osloveni přímo při vyučování, kdy na jednotlivé otázky dopravního průzkumu 
reagovali zvednutím ruky; učitel pak zaznamenal výsledky za celou třídu.

Rodiče •  se do spolupráce zapojili vyplněním dotazníku, který děti přinesly domů. Tento 
průzkum proběhl v roce 2005 a další bude následovat v roce 2008. 

Členové dětských dopravních hlídek •  rozdávali a zpětně vybírali dotazníky pro rodiče. 

Návrh školní plánu mobility byl rovněž předložen k připomínkování  • členům školní 
rady.

Do diskuse byli zapojeni také •  správce školního areálu (školník) a členové hlídek 
na přechodech.

Konaly se pravidelné konzultace s   • poradkyní pro plány mobility v londýnském obvodu 
Newham.

NEW CITY PRIMARY SCHOOL LONDON
PLÁN MOBILITY 
BřEZEN 2006
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Lokalita

Základní škola New City School je situována mezi třemi ulicemi: New City Road, Tunmarsh 
Lane a Coronation Road. Výuka začíná v 8.55 a končí v 15.30 a po jejím skončení děti navště-
vují některé z celkem 37 kroužků. Všechny mimoškolní aktivity ale končí nejpozději v 16.30. 
Jednou týdně jezdí žáci 3. třídy autobusem na plavání do bazénu v Newham Leisure Centre.

Každé ráno a odpoledne je na ulicích New City Road a Tunmarsh Lane přítomna hlídka, která 
dohlíží na bezpečné přecházení přes ulici.

Většina žáků žije v pohodlné pěší vzdálenosti od školy. Škola má tři vchody pro pěší a jeden 
vjezd pro auta. U jednoho konce dětského hřiště může parkovat 8 aut, hlavní brána je ovšem 
po většinu školního dne zamčena. Zaměstnanci školy a její návštěvníci mohou parkovat 
v přilehlých ulicích.

Parkoviště pro cyklisty má kapacitu 40 jízdních kol. Uvnitř školního areálu jsou přístřešky, 
které mohou pojmout až 100 jízdních kol.

80 % dětí žije ve vzdálenosti do 500 metrů od školy a dalších 15 % v okruhu od 0,5 do 1 km. 
Zbytek žáků bydlí dál než 1,5 km od školy. 

Průzkum mezi žáky ve třídách 

Tento průzkum byl proveden na konci listopadu 2004 a jeho výsledky se vztahují pouze 
k jednomu konkrétnímu dni. Žáci i zaměstnanci školy byli dotázáni, jakým způsobem tento 
den cestovali do školy, jak budou cestovat ze školy domů a zda měli možnost výběru způsobu 
dopravy. Průzkumu se zúčastnili všichni žáci i zaměstnanci, kteří byli tento den přítomni 
ve škole. 

Tabulka 1 – výsledky průzkumu dopravního chování, listopad 2004

Do školy Ze školy 
Preferovaný způsob 

dopravy 

Výsledek % Výsledek % Výsledek %

Autem 60 11,9 % 46 9,1 % 35 7,0 % 

Autem s dalšími spolužáky 66 13,0 % 74 14,6 % 40 8,0 % 

Školním autobusem 0 0,0 % 0 0,0 % 51 10,2 % 

Vlakem 6 1,2 % 7 1,4 % 22 4,4 % 

Autobusem 14 2,8 % 14 2,8 % 6 1,2 % 

Na kole 7 1,4 % 8 1,6 % 153 30,5 % 

Pěšky 353 69,8 % 356 70,4 % 172 34,3 % 

Jinak 0 0,0 % 1 0,2 % 22 4,4 % 

Celkem 506 100 506 100 501 100 

Zhruba 70 % dotázaných šlo do školy a ze školy pěšky. •

Skoro 25 % dotázaných jelo autem – buď jako jediní cestující nebo s dalším spolužákem  •
či spolužáky.

Skoro 3 % dotázaných cestovala autobusem. •

Skoro 1,5 % dotázaných jelo na kole. •

Třebaže děti měly o tom, jak by se chtěly dopravovat do školy, mnoho různých představ, nej-
pozoruhodnější byl počet těch, kteří by rádi jezdili na kole – kolem 30 %. To by znamenalo, 
že škola by se musela denně postarat o více než 100 jízdních kol. Kola by mohla být uložena 
v současných skladovacích buňkách, které oficiálně pojmou 40 kol, ale ve skutečnosti i jejich 
dvojnásobné množství. Cyklistický klub, který předtím fungoval pouze v letních měsících, 
rozšířil svou činnost i v zimě, a to o ranní jízdy a nácvik na školním hřišti. Klub má nyní 
120 členů a mnoho z nich už začalo jezdit na kole i do a ze školy. Byl založen i cykloklub 
pro děti mladší pěti let, který se schází v sobotu dopoledne a je navštěvován dětmi z celé 
čtvrti. 
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Dotazníkový průzkum (2005) 

Z rozdaných dotazníků, které si žáci odnesli domů, se vyplněných vrátilo skoro 40 %. Škola 
byla s touto odezvou velmi spokojena, přihlížejíc i k tomu, že velký počet žáků má ve škole 
sourozence a odevzdali jeden vyplněný dotazník za celou rodinu.

Doprovod při cestě do/ze školy pěšky Počet  % 

Já sám 9 4,8 % 

S jinými dětmi 9 4,8 % 

S dospělým 163 87,2 % 

S jinou rodinou 6 3,2 % 

Celkem 95 

Z průzkumu vyplynulo, že:

Většina dětí, docházejících do školy pěšky, je doprovázena někým z jejich vlastní rodiny.  •

Počet dětí, které vozí rodiče ráno do školy autem, značně převyšuje počet dětí dopravo- •
vaných autem ze školy odpoledne. 

Stále je vysoký podíl dětí, které by rády do školy jezdily na kole. Tento výsledek prav- •
děpodobně ovlivnil vysoký počet žáků vlastnících jízdní kolo. 

Vlastnictví jízdního kola Počet  % 

Ano 116 62,7 % 

Ne 69 37,3 % 

Celkem 77

Pro rozhodování rodičů, jakým způsobem chtějí posílat děti do školy, je klíčovou otázka 
bezpečnosti. Na otázku „Co by nejvíce pomohlo dětem dopravujícím se do školy pěšky nebo 
na kole, popř. za jakých okolností by se takto mohlo dopravovat i Vaše dítě“ zněla nejobvyk-
lejší odpověď: „Bezpečnější místa pro přecházení ulice“. 

Komentáře a postřehy rodičů

Názory rodičů pomohly při návrhu akčního plánu k Školnímu plánu mobility (viz příloha 2). 

Přehled nejčastějších komentářů a připomínek: 

Množství rodičů, kteří jezdí do práce autem, vozí své děti s tím, že je nevysazuje přímo  •
u školy, ale někde poblíž.

Na křižovatce, která byla nedávno přestavěna na miniokružní, se nyní chodcům zkom- •
plikovala možnost přecházení.

Ulice Tunmarsh Lane bývá řidiči zneužívána jako zkratka při dopravních zácpách.  •
Přestože jsou zde zpomalovací prahy, auta jezdí příliš rychle, což dětem znemožňuje 
bezpečné přecházení.

Chodníky jsou znečištěné psími exkrementy, což je nechutné. •

Někteří rodiče vozící děti autem by byli raději, kdyby vyučování začínalo dříve nebo  •
kdyby mohli ráno před vyučováním nechat děti ve školní družině (aby se lépe dostali 
do práce).

Někteří rodiče požadují u školy vyznačení zákazu zastavení (vodorovným dopravním  •
značením – klikatou čárou) 

akční plán Základní školy New City 

Cíle:

Zvýšit podíl chůze a cyklistiky jako způsobu každodenní dopravy žáků a zaměstnanců 1. 
do a ze školy. 

Zlepšit životní prostředí v okolí New City School. 2. 

Vést zaměstnance, žáky a rodiče k uvědomování si přínosu chůze a cyklistiky pro 3. 
zdraví.

Zajistit dlouhodobou integraci školního plánu mobility do činnosti školy. 4. 

Cíl 1: Zvýšení podílu chůze a cyklistiky při cestách do školy

Úkoly: 

Do července 2008 zvýšit celkový podíl chůze a cyklistiky na 75 %.  •

Do července 2007 dosáhnout stavu, kdy 90 % žáků prvního ročníku prošlo výcvikem  •
a dosáhlo Národního cyklistického standardu stupně 1A (základní dovednosti). 

Do března 2007 mít cyklistiku zařazenu ve výukovém plánu pro 2. až 6. ročník.  •

Do září 2007 zvýšit počet členů Cyklistického klubu na 300.  •

Do března 2007 zvýšit podíl cyklistiky na 15 % z celkového počtu cest do a ze školy. •
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aktivity Co je požadováno Kým Do kdy

1. Zapojení se do Týdnů pěší 
chůze/ jízdy na kole do školy 
ve všech termínech, kdy 
bývají vyhlašovány. Další 
školní výlety do Baly (Wales) 
za účasti celých rodin žáků. 

Propagační materiály od místního 
úřadu, propagace v rámci školy. 

Členové dětských 
dopravních hlí-
dek (Junior Road 
Safety Officers) 
a Liz Bowgett. 

V každém 
termínu během 
školního roku. 

2. Zvýšení počtu různých 
typů jízdních kol, tříkolek 
nebo tandemů tak, aby byly 
dostupné všem žákům 

Zjištění a průzkum sortimentu kol, které 
jsou na prodej. Na nákup nových kol lze 
použít peníze z rozpočtu místní městské 
části.

Koordinátor pro 
získávání finanč-
ních zdrojů. 

Červenec 2006 

3. Výcvik většího počtu 
zaměstnanců školy na in-
struktory cyklistiky a většího 
počtu rodičů podle národní-
ho cyklistického standardu 
úrovně 2 a 3 

Najít a získat grant na financování 
instruktora cyklistiky.  
Zorganizovat třídní kurzy cyklistiky. 
Škola získá na výcvik finance z CTC 
(Cyclo Touring Club) ve výši 300 £ na 
dospělého účastníka. Předchozí zkuše-
nosti dokazují, že školní cyklistický klub 
se bude dále rozvíjet, pokud se podaří 
zapojit rodiče do všech fází jeho činnosti 
včetně cyklistického výcviku.

Koordinátor pro 
získávání finanč-
ních zdrojů.

Červenec 2007 

4. Zvýšení počtu rodičů, 
kteří s žáky pravidelně jezdí 
na kole 

Zavedení možnosti pronájmu kol nebo 
jejich prodeje za výhodnou cenu 
Propagace výhod cyklistiky a  zvaní 
rodičů na cyklojízdy

Koordinátor pro 
získávání finanč-
ních zdrojů.

Červenec 2008

5. Pokračování v projektu 
Ve středu pěšky do školy 

Koordinace s místním úřadem, opětovné 
zapojení dětských dopravních hlídek 
(Junior Road Safety Officers) do sčítání 

Koordinátor ŠPM Září 2006

6. Vycvičení většího počtu 
dětí dle Národního cyklistic-
kého standardu (předškolní 
a první ročník na úroveň 1B 
a druhý až šestý ročník na 
úroveň 2B nebo 3A)

Účast na výcviku organizovaném 
městskou částí pro starší žáky a poté 
zavedení výcviku přímo ve škole 

Koordinátor ŠPM Červenec 2006

7. Zorganizování pěšího výle-
tu pro zvýšení zájmu o chůzi 
a získání finanční podpory 
pro rekonstrukci a údržbu 
školního hřiště 

Určení termínu, spolupráce se Školní 
radou a Rodičovským sdružením. S pro-
pagací výletu pomůže místní úřad.  

Koordinátor 
Školní rady

Červenec 2007

Cíl 2: Zlepšení životního prostředí v okolí školy

Úkoly: 

Do března 2007 realizovat prostřednictvím projektu městské části New City tři dopravně 
zklidňovací opatření. 

aktivity Co je požadováno Kým Do kdy

1. Instalace cedulek informu-
jících o zákazu znečišťování 
chodníků  

Vývěsky v okolí školy, školní soutěž 
o nejlepší návrh cedulek.

Místní úřad Prosinec 2006 

2. Značky na chodnících, 
které navedou žáky k nejbliž-
šímu vchodu do školy

Značky navržené a vyhotovené pro po-
užití na dlažbě, navazují na žluté vodicí 
čáry, vyznačené v rámci projektu Junior 
Road Safety Officer  

Rodiče ve 
spolupráci s ESP 
(Education and 
Special Projects 
Ltd.) 

Červenec 2006 

3. Prohlídka nebezpečných 
míst, na která upozornili 
rodiče v dotazníku

Konzultace s dopravními projektanty 
městské části Newham, ale značná 
část opatření bude realizována v rámci 
školního projektu. 

Koordinátor pro 
získávání finanč-
ních zdrojů

Červenec 2006 

Cíl 3: Rozšířit všeobecné povědomí o zdravé dopravě 

Úkoly: 

Do roku 2008 snížit počet aut pohybujících se v okolí školy v ranních a odpoledních hodinách 
o 10 %. 

aktivity Co je požadováno Kým Do kdy

1. Instalace školní výstavy 
zaměřené na propagaci chů-
ze a omezení jízd autem

Kompletace výstavy  
Soutěž (výběrové řízení?) 

Koordinátor pro občan-
skou a zdravotní výchovu 
s členy dětských doprav-
ních hlídek 

Červenec 2006 

2. Pokračování výuky 
zaměřené na otázky dopravy 
a životního prostředí

Výukové plány pro občanskou 
a zdravotní výchovu, zeměpis 
a společenské vědy

Společná práce koordi-
nátorů pro občanskou 
a zdravotní výchovu,  
zeměpis a společenské 
vědy 

Prosinec 2006 

Tabulka pokračuje na další straně d
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aktivity Co je požadováno Kým Do kdy

3. Uspořádání „Dne bez aut“ 
jednou ročně 

Povzbuzení zaměstnanců 
a žáků, aby pro cestu do školy 
použili veřejnou dopravu, jeli 
na kole nebo šli pěšky. V tomto 
dni by v okolí školy neměla být 
žádná auta. Z této akce by se 
měla stát pravidelná každoroč-
ní událost! 

Silná propagace, mapky 
sítě veřejné dopravy, ceny 
pro nejlepší třídu, vše pod 
vedením Liz Bowgett 

Červenec 2007 

4. Zřízení dalšího vchodu pro 
pěší z ulice Tunmarsh Lane 

Konzultace s ředitelem školy, 
školníkem a zástupci komunity 

Koordinátor pro získávání 
finančních zdrojů

Červenec 2005 

5. Podchycení údajů o inten-
zitě dopravy v okolí školy

O způsobu bude diskutováno 
na schůzce pracovní skupiny 

Pracovní skupina ŠPM Před koncem 
2006 

Cíl 4: Zajištění úspěšné integrace ŠPM do činnosti školy

Úkoly: 

Průběžná kontrola plnění úkolů vyplývajících z ŠPM 

aktivity Co je požadováno Kým Do kdy

1. Jmenování koordinátora 
pro Školní plán mobility 

splněno Koordinátorkou 
je Liz Bowgett 

Leden 2005 

2. V každém pololetí bude 
nadále svolávána Rodičov-
ského sdružení a pracovní 
skupiny ŠPM

Koordinátor ŠPM

3. Účast na každoročním 
dopravním průzkumu, který 
se v místní části Newham 
koná vždy v březnu

Spolupráce při dopravním průzkumu Pracovní skupina 
ŠPM

Každoročně 
v březnu

4. Každoroční přezkoumání 
a aktualizace Školního plánu 
mobility

Pracovní skupina 
ŠPM

Každoročně 
v dubnu

5. Napojení Školního plánu 
mobility na další relevantní 
projekty

Zapojení koordinátora projektu Zdravé 
školy do procesu 

Pracovní skupina 
ŠPM

Červenec 2006

Monitoring a aktualizace 

Na pravidelných pololetních schůzkách pracovní skupiny bude průběžně monitorován vývoj 
plnění cílů ŠPM. Členy Pracovní skupiny ŠPM jsou: školní koordinátor pro získávání finanč-
ních zdrojů, ředitel školy nebo jeho zástupce, člen Správní rady, člen Rodičovského sdružení, 
školník a zástupce místního úřadu v Newhamu. Každoročně v březnu se uskuteční průzkum 
dopravního chování – rychlým sčítáním během vyučování přímo ve třídách. Tento průzkum 
bude koordinován Skupinou pro bezpečnost silničního provozu při místním úřadu v Newha-
mu. Průzkum pomůže posoudit, jak úspěšné je plnění ŠPM. Každý rok bude rovněž aktua-
lizován a v případě potřeby doplněn akční plán. Pracovní skupina bude nadále informovat 
Správní radu školy pomocí průběžných zpráv a školní komunitu pravidelnými články publi-
kovanými v newsletteru. Bude také pokračovat spolupráce s dalšími médii s cílem představit 
zkušenosti školy s plánem mobility a inspirovat a povzbudit další školy. 

aktivity ve školním roce 2005/2006

19. 10. 2005 – Výcvikový den pro školní šampióny  •

16. 10. 2005 – Cyklistická přehlídka v Excelu •

26. 1. 2006 – Konference o plánech mobility ve Westminsteru  •

23. 2. 2006 – Konference Bezpečné cesty do školy v London Bridge  •

Proběhly konzultace s panem Andrew Woodem ze společnosti ESP (Education and Spe- •
cial Projects Ltd.), který se vyjádřil k nápadům zkvalitnit okolí školy pomocí značení 
a navrhl opatření na podporu silniční bezpečnosti.

Jeden z rodičů vytvořil návrh značek na chodnících v okolí školy. •

Proběhly konzultace s ředitelkou školy a jejím zástupcem; oba se vyjádřili ke školnímu  •
plánu mobility a ke způsobům jak zvýšit bezpečnost žáků při cestách do školy a jak 
zatraktivnit místa, kde rodiče čekají na žáky. S tím souvisí i plány na zlepšení stavu dět-
ského hřiště.

Na pracovní schůzi zaměstnanců školy proběhla diskuse k návrhu plánu mobility. •

Příslušníci Metropolitní a Parkové Policie se zúčastnili školní cyklistické jízdy do Central  •
Parku a celý den asistovali při údržbě jízdních kol.

S organizací školních cyklistických jízd pomohli také členové místní organizace Londýn- •
ského cyklistického klubu (LCC). Přispěli také náměty na podporu cyklistiky (založení 
školního cyklistického klubu).
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S organizátory Týdne cyklistiky byly prodiskutovány jejich zkušenosti s pořádáním růz- •
ných akcí.

Uskutečnilo se několik konzultací s dopravními experty z úřadu městské části Newham,  •
které se týkaly zlepšení silniční bezpečnosti v okolí školy. Byl schválen projekt místní 
části New City, který podpoří bezpečnost v okolí školy a který bude realizován ve finanč-
ním roce 2006. 

Dosažené výsledky a aktualizace školního plánu mobility, 
březen 2006

Tabulka 2 – výsledky průzkumu dopravního chování, březen 2006

Do školy Ze školy 
Preferovaný způsob 

dopravy 

Výsledek % Výsledek % Výsledek %

Autem 35 7 % 36 7,2 % 47 9,6 % 

Autem s dalšími spolužáky 59 11,7 % 52 10,4 % 19 3,9 % 

Školním autobusem 0 0,0 % 0 0,0 % 75 15,4 % 

Vlakem 2 0,4 % 1 0,2 % 18 3,7 % 

Autobusem 9 1,8 % 15 3,0 % 7 1,4 % 

Na kole 34 6,8 % 44 8,8 % 182 37,3 % 

Pěšky 363 72,2 % 354 70,5 % 132 27,0 % 

Jinak 1 0,2 % 0 0,0 % 8 1,6 % 

Celkem 503 100 502 100 488 100 

Kolem 70 % žáků chodí do a ze školy pěšky. •

Na kole jezdí ráno skoro 7 % žáků a 8,8 % odpoledne. •

Autobusem jezdí 1,8 % žáků ráno a 3,0 % odpoledne. •

Jako upřednostňovaný způsob dopravy uvedlo 37,3 % žáků jízdní kolo a 27 % chůzi. •

Shrnutí výsledků Plánu mobility za rok 2005

Výsledky Základní školy New City potvrzují trend zvyšování počtu žáků dopravujících se 
do a ze školy pěšky nebo na kole a s tím související omezování jízd automobilem. 

Pěší doprava 

Počet dětí docházejících do školy pěšky se v období mezi průzkumy zvýšil o 2,4  % ráno 
a o 0,1  % odpoledne. 

Cyklistická doprava 

Dojíždění do školy na kole se ve stejném období zvýšilo o 5,4  % ráno a 7,2  % odpoledne. 

Jízdy autem 

Ranní dojíždění autem se snížilo o 6,2 % z 24,9 % na 18,7 %. Podobně došlo k 6,1 % redukci 
odpoledních jízd autem (z 23,7 % na 17,6 %). 

Doprava autobusem a vlakem 

Přestože podíl odpoledního dojíždění autobusem se v minulém roce mírně zvýšil na 3 %, 
podíl používání veřejné dopravy (autobus a vlak) mírně poklesl.

Pokud jde o způsob, jakým by se žáci nejraději dopravovali do školy, nejoblíbenější zůstá-
vá cyklistika, jejíž preference dokonce vzrostly z 30,5 % na 37,3 %. Růst preferencí souvisí 
i se zvyšující se popularitou cyklistického klubu New City Bike Club. Rovněž pěší docházka 
do školy patří mezi preferované způsoby dopravy. 

Autem by se chtělo do školy dopravovat 13,5 % žáků (o 1,5 % méně než při předchozím 
průzkumu).

Počet žáků i zaměstnanců školy, kteří se zúčastnili průzkumu, je prakticky stejný jako v před-
chozím roce a představuje reprezentativní vzorek osazenstva školy. 
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Dopravní problematika Základní školy New City 

Z konzultací a průzkumů v roce 2005 vyplynuly tyto základní problémy související s dopra-
vou do a ze školy: 

Většina dětí bydlí v pěší vzdálenosti od školy – okolo 80 % žije v okruhu do 500 metrů.  •
Přesto stále moho z nich jezdí z různých důvodů autem (například proto, že je rodiče 
berou s sebou při cestě do práce). 

Dopravní provoz kolem vchodů do školy je těsně před začátkem a po konci vyučování  •
velmi intenzivní a nebezpečný pro chodce a cyklisty. 

Někteří motoristé zastavují při vysazování dětí těsně u vchodu do školy.  •

Někteří rodiče si stěžují, že chodníky v okolí školy jsou velmi znečištětěné od psů. Tento  •
problém bude určitě třeba řešit s místním úřadem a vlastníky psů. 

O rok později, v březnu 2006, byly konstatovány následující problémy související s dopravou 
do a ze školy: 

Problémem stále zůstává vysoký podíl automobilové dopravy, přestože za uplynulý rok  •
došlo ke snížení počtu dětí dopravovaných do a ze školy automobilem. 

Dopravní zácpy v okolí školy se částečně zmírnily, a to i díky výchovnému působení  •
na řidiče, aby neparkovali těsně u vchodů, a zapojení žáků jako „strážců dodržování 
zákazu zastavení“, kteří hlídkují v prostoru vyznačeném klikatými čarami a odrazují 
řidiče od parkování.   

Zlepšila se čistota chodníků v okolí školy. •

Většina zaměstnanců jezdících do školy autem přijíždí dříve a jezdí přes dětské hřiště,  •
což ovšem nepředstavuje riziko vzhledem k tomu, že děti přicházejí později. Dříve na 
dětské hřiště vjížděli i někteří rodiče, kteří jeli vyzvednout své děti ze zájmových krouž-
ků; nyní to již možné není díky automatické závoře, která znemožňuje vjezd po skončení 
školního vyučování. 

Dětské hřiště bylo velkým tématem zmíněného roku. Hřiště bylo zaplaveno a kvůli  •
tomu bylo nutné odvolat nebo pozměnit aktivity Cykloklubu. Škola má nicméně plán 
na nápravu vzniklých škod a po jejím uskutečnění bude Cykloklub opět moci fungovat 
a rozšiřovat svou činnost.

Během minulého roku bylo na škole založeno Rodičovské sdružení (Parent-teacher Associa-
tion), které má ve své agendě i školní plán mobility. 

aktivity ve školním roce 2006/2007

S našimi staršími cyklisty jsme jeli do Thames Barrier Park.  •

Jsou hotové plány na rekonstrukci dětského hřiště, která proběhne v létě 2006.  •

ESP nám poskytla vyčerpávající návrh na vyznačení cyklopruhů na našem novém  •
hřišti. 

Pokračuje pravidelný výcvik jízdy na kole. •

Akce „Ve středu pěšky“ měla na škole velký úspěch a jejím výsledkem bylo zvýšení  •
počtu dětí, které do školy chodí pěšky nebo jezdí na kole. 

Obrovský úspěch měla akce „Týden do školy na kole“, která byla završena 2 km dlou- •
hou cyklojízdou ze školy do Central Parku. Účastníci cyklojízdy byli doprovázeni místní 
policií a v cíli pro ně byl připraven piknik. 

Škola se připojila k akci „Týden chůze do školy“, která se koná každé dva roky. •

Skupina žáků školy shlédla přehlídku Excel cycle show. •

Škola zorganizovala zájezd rodičů na Cyklistický víkend ve Walesu, pořádaný  •
klubem CTC. 

Cyklistika je nyní součástí školních osnov. •

Je zde silná tradice dětských hlídek, jejichž členové jsou vybíráni z žáků pátého  •
ročníku.

Navzdory těmto iniciativám stále dochází k dopravním zácpám poblíž vchodů do školy, pře-
devším v ranních hodinách, což žákům velmi ztěžuje přecházení – přestože jim v maximální 
míře pomáhají členové dopravních hlídek na přechodech.

Členové dětských hlídek spolu se zástupcem ředitelky a koordinátorem pro občanskou 
a zdravotní výchovu průběžně působili na rodiče ve snaze omezit užívání automobilů 
a usměrnit jejich parkování, ale na tomto poli zbývá stále mnoho práce. V minulém roce 
byly podniknuty i další kroky s cílem změnit dopravní chování rodičů i žáků. 

Posun v dopravním chování ukazují výsledky průzkumů, které se uskutečnily v různých 
časových obdobích.
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Příloha 1 – Komentáře rodičů 

Bylo získáno 87 různých vyjádření rodičů, z nichž některé jsou doslovně uvedeny níže:

Parkování pro auta rodičů by mělo být dostupnější. Nyní rodiče parkují nebezpečným 1. 
způsobem, protože nemají jinou možnost, pokud nechtějí použít placených parkovacích 
zón, které jsou ostatně vždy plné, nebo parkovat v boční uličce. 

Do školy jezdíme na kolech podél Zelené stezky Greenway, což je velmi příjemná a bez-2. 
pečná trasa. 

Často doprovázím své dítě do školy. Rádi chodíme pěšky, je to bezpečné a příjemné. 3. 

Na všech ulicích, které ústí z obou stran do hlavní Lonsdale Avenue, by měly být 4. 
zřízeny přechody typu „zebra“ nebo „pelikán“ se semafory vybavenými tlačítkem pro 
chodce. 

Chodníky by měly umožňovat dětem chůzi bez překážek a tedy být čisté, bez odpadků 5. 
a množství psích výkalů. řidiči by se před zaparkováním měli ujistit, že nebrání dětem 
v bezpečném pohybu a především v bezpečném přecházení přes ulici.  

Naše děti chodí do školy pěšky s námi. Zjistili jsme, že chůze do a ze školy je velmi 6. 
příjemná. 

Moje děti musí cestou do školy přejít přes 7 ulic. Hlavní překážkou jsou parkující auta 7. 
a dodávky, takže není možné, aby děti do školy chodily samy pěšky.  

Po vybudování nové okružní křižovatky na ulicích Boundary/Clacton/Carpenter Road 8. 
se zvýšilo riziko pro přecházející chodce, protože řidiči se soustřeďují na dávání před-
nosti ostatním automobilům a nevěnují dostatek pozornosti chodcům. Dříve to problém 
nebyl, nyní je. 

Chodím do školy pěšky, protože bydlíme ve vzdálenosti 4 ulic. Chůze zabere pouhých 9. 
5 minut a těchto 5 minut mě opravdu probudí. 

Bylo by lepší, kdyby bylo k dispozici více parkovacích míst na odděleném bezpečném 10. 
místě, kde lze snadno vysadit děti z auta, a zároveň umístěném mimo prostor, kudy 
chodí děti a rodiče dopravující se do školy pěšky. 

Na ulici Boundary Road je velmi silný a rychlý provoz po většinu dne. Nejsou zde pře-11. 
chody pro chodce. Děti z vyšších ročníků dělají problémy a házejí na děti plechovky. 

Jsem velmi rozzloben na rodiče, kteří parkují na žlutých lomených čarách a troubí 12. 
na děti. Lomené čáry jsou zde pro bezpečnost dětí. Tito rodiče pak budou první, kdo 
si budou stěžovat, pokud bude jejich dítě sraženo.  

Vše je v pořádku a přiměřené. Pouze ulice jsou velmi špinavé, protože majitelé psů 13. 
nechávají psí výkaly na chodnících. 

Byl bych rád, kdyby rodiče měli možnost parkovat u školy, aby mohli pohodlně naložit 14. 
děti. Kolem chodníků v okolí školy by měly být bezpečnostní zábrany a na přechodech 
světelná signalizace. 

Pěší docházka do školy je rychlejší a jednodušší, ale moje dcera je příliš malá, a tak ji 15. 
raději vozím v teple. 

řidiči by neměli zapomínat dávat znamení o změně směru jízdy, obzvlášť v okolí 16. 
školy. 

Pěší docházka do školy je pro děti dobrou formou cvičení.17. 

Chodníky by měly být čistější, bez psích výkalů; auta by neměla parkovat na rozích 18. 
křižovatek; auta by měla při návratu na silnici lépe dávat znamení o změně směru 
jízdy.

Některé dny jezdíme do školy autem a některé chodíme pěšky. 19. 

Hlavním důvodem, proč vozím děti do školy autem, je nutnost dostat se v krátké době 20. 
do práce poté, co děti vysadím u školy. 

Dávám přednost chůzi do školy za doprovodu rodičů.21. 

Zcela se ztotožňuji s názorem, že auta v okolí vchodů do školy jsou nebezpečná, pře-22. 
devším na plochách vymezených žlutými lomenými čarami. Rodiče by měli parkovat 
tam, kde neohrožují děti. 

Bylo by velmi příjemné, kdyby děti mohly chodit po čistějších chodnících bez psích 23. 
výkalů. Větší děti ze sousedních škol by měly více respektovat rodiče i malé děti, 
nemluvit před nimi vulgárně a neprat se. Nejlepší by ale bylo přestat do školy jezdit 
autem a pro změnu začít chodit pěšky.

Chodníky bez psích výkalů, všechny odpadky odhazovat do příslušných košů nebo 24. 
pytlů. Žádná auta by dětem neměla bránit v přecházení ulice. 

Křižovatka ulic Boundary a Clacton Road je extrémně nebezpečná, přestože byla 25. 
přestavěna na miniokružní křižovatku. Mohlo by se vyřešit zavedením hlídek 
na přechodech. 

S cestováním do školy jsem spokojen. Mám radost, že jsem schopen chodit každý den 26. 
do i ze školy pěšky. Je to dobré cvičení stejně jako příjemně strávený čas. 
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Bydlíme na Boundary Road, po které také jezdí městské autobusy. Tato ulice je velmi 27. 
frekventovaná a je zde problém s častým překračováním povolené rychlosti. Rád bych 
viděl nějaká opatření pro omezení rychlosti na této ulici, aby můj desetiletý syn mohl 
bezpečně přecházet ulici a chodit se svými přáteli pěšky do školy.

Autobusová zastávka by měla být umístěna v těsné blízkosti školy. Autobusy by měly 28. 
jezdit častěji a jízdné by mělo být nižší.

Auta parkující na lomených čarách způsobují problémy chodcům přecházejícím u ško-29. 
ly ulici a komplikují dopravu v okolí.

Kvůli autům zastavujícím u školy bych chtěl mít jistotu, že přechody v okolí školy jsou 30. 
pod dohledem dopravních hlídek. Potom bych bez obav pouštěl svého syna samotné-
ho pěšky do školy. 

Myslím, že je třeba zavést v okolí školy rychlostní omezení 20 M/h – sousední školy 31. 
ve svém okolí toto omezení mají. Máme sice na silnici zpomalovací prahy, ale na řidiče 
to moc nezabírá. Členové „lízátkových hlídek“ dělají v okolí školy skvělou práci.  

Cesta do/ze školy je poměrně snadná, protože bydlíme blízko školy. Co mě spíše zne-32. 
pokojuje, je skutečnost, že děti musí před začátkem vyučování čekat venku na hřišti, 
a to i když je špatné počasí. Také si myslím, že nestačí přítomnost členů „lízátkových 
hlídek“ u východů ze školy – všude by měly kromě toho být vyznačeny přechody 
„zebra“.

Protože v okolí školy je v čase, kdy děti chodí do a ze školy, velmi silný provoz, stále 33. 
budu považovat jízdu na kole pro své dítě za velmi nebezpečnou, dokud se nezmění 
dopravní situace.

Myslím, že u přechodů na Boundary Road by měly asistovat hlídky, popř. „lízátkové 34. 
hlídky“, protože auta pokaždé nedávají dětem na přechodu přednost. 

Lois chodí domů pěšky jednou týdně spolu se starším dítětem (6. ročník). Vždy chodí 35. 
po přechodu na konci New City Raod/Boundary Road. Toto ale není nejkratší cesta do 
školy – pokud jdeme společně, přecházíme ulici u miniokružní křižovatky. Miniokružní 
křižovatka zpomalila většinu dopravy, ale v ranní špičce je zde velmi silný provoz a je 
obtížné přejít přes ulici. Proto bych svým dětem nedovolil, aby zde samy přecházely. 
Měly by zde být přechody typu „zebra“ a členové „lízátkových hlídek“, nebo přechod 
typu „pelikán“. Auta zde stále jezdí velmi rychle a kvůli zaparkovaným vozidlům jsou 
zde velmi špatné rozhledové podmínky.

Přecházení přes Boundary Road při cestě po Coronation Road (na miniokružní křižo-36. 
vatce) je velmi riskantní. Přechází zde mnoho dětí a bylo by potřeba, aby jim při tom 
pomáhala „lízátková hlídka“.
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I. Informace o škole

Název školy: Masarykova ZŠ Praha-Klánovice

Adresa: Slavětínská 200, Praha 9-Klánovice, 190 14

Web: www.zs-kl.cz 

Úplná základní škola s 18 třídami (9×2). 

Počet učitelů:  celkem 30 včetně externistů, počet dalších ped. pracovníků: 10 (psycho-
log, vychovatelé, asistenti)

Počet žáků:  485 

Zaměření školy:  všeobecné, důraz na moderní vyučovací metody a partnerský přístup 
k žákům

Masarykova škola se nachází v centru obce, ve dvou budovách, mezi kterými je hlavní rušná 
Slavětínská ulice. Je zde umístěn semafor, u kterého se nejen v ranních hodinách vytváří 
nekonečné kolony aut. Ráno auta směřují k ZŠ (485 dětí) a sousedící MŠ (100 dětí), jelikož 
rodiče do těchto míst dovážejí své děti, a na vlakové nádraží (které využívají občané všech 
sousedních obcí) atd. 

Klánovice těsně sousedí s obcí Šestajovice, která je druhou nejvíce se rozvíjející obcí ve Stře-
dočeském kraji a dosud nemá první stupeň ZŠ. Klánovickou školu navštěvují hojně děti nejen 
ze Šestajovic, ale i jiných okolních obcí. Ve většině případů je opět přivážejí rodiče autem. 
Na Slavětínské (či v bezprostřední blízkosti) je dále Střední odborné učiliště, Dětský domov, 
pošta, mateřské centrum, lékaři. Dopravní exponovanost této ulice (mimo jiné zkratky na 
D1) je veliká.

Snaha vyhnout se čekání v koloně u škol vede řidiče k objízdným trasám do vedlejších ulic, 
které jsou často úzké a místy bez chodníků. Podmínky pro jízdu na kole, která by v příměst-
ské části mohla být dominantní, jsou nevyhovující, chybí cyklopruhy, uzamykatelné stoja-
ny. Prostor před školou plní ráno více funkci parkoviště než prostoru pro pohyb a setkávání 
dětí.

Naše MČ má venkovský ráz, vhodný pro chůzi a jízdu na kole, děti si však již od útlého věku 
vytvářejí špatné návyky.

II. Mapování

V květnu 2009 proběhlo mapování nebezpečných míst v okolí školy z hlediska žáků. Děti 
zakreslovaly do mapky svoji cestu do školy a vyznačovaly místa, která se jim zdála nebez-
pečná. Dále odpovídaly na otázky v  dotazníku, který měl zjistit zejména způsob, jakým se 
děti do školy dopravují, jaká je jejich motivace k této dopravě a co by je motivovalo k dopravě 
pěšky či k jízdě na kole.

Vrátilo se celkem 295 z 485 rozdaných dotazníků, přičemž cca 2/3 vrácených dotazníků bylo 
od dětí z 1. stupně. 

III. Podněty pro vznik školního plánu mobility

Velice nás trápí silně frekventovaná ulice Slavětínská, zejména v ranních hodinách. Z dotaz-
níkového šetření vyplynulo, že většina rodičů tudy dováží své děti do školy autem, což zhuš-
ťuje už tak dost hustý provoz na celé ulici. Navíc parkující auta omezují bezpečný pohyb dětí 
před oběma budovami školy – na ulicích v Soudním a Smržovská. Motivace dětí k tomu, aby 
do školy chodily pěšky nebo jezdily na kole, a zvýšení bezpečnosti před školou je jedním 
z bodů našeho plánu mobility, stejně tak jako řešení označených nebezpečných míst – zejmé-
na míst 2 a 6 – viz tabulka. 

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MASARYKOVY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE-KLÁNOVICÍCH
2009/2010

Cyklosoutěž, Masarykova ZŠ v Praze-Klánovicích



21

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY MaSaRYKOVY ZÁKLaDNÍ ŠKOLY V PRaZE-KLÁNOVICÍCH

Tabulka nebezpečných míst v okolí Masarykovy ZŠ

MÍSTO DŮVOD, PROČ JE NEBEZPEČNÉ celkem

1. celá Slavětínská (hlavní) po obou stranách do/z vedlejších ulic není vidět přes keře 10× •	
(od školy měr Šestajovice)
ráno velký provoz 8×•	
rychlá auta 8×•	
chybí cyklostezka 5×•	
kola jezdí po chodníku 2×•	
málo přechodů 3×•	
1a•	  – směr Šestajovice – na pravé straně končí chodník 1× 
(souvisí s bodem 10)

37

2. V Soudním 2a•	  – po obou stranách není ve 2/3 chodník – viz vyznačená 
část 9× 
2b •	 – auta stojí i na přechodu 8×
mnoho aut ráno 8×•	

27

3. V Soudním × Medinská
(jediný odjezd od školy)

není přechod 11×•	
mnoho auta, rychlost 11•	
nedá přednost zprava 1×•	
nepřehlednost•	

23

4. Krovova (nelze projet 
Lovčickou, nemá pevný 
povrch)

po celé ulici není chodník 7×•	
rychlá auta 4×•	
mnoho aut 2×•	
úzká pro dvě auta 2×•	
kameny č. p. 41 2×•	
díry 2×•	
v zimě po stranách sníh 2×•	
nedávání předností zprava z vedlejších ulic 1×•	

22

5. Šlechtitelská 5a – udělat retardér 11×•	
5c – není chodník 8×•	
5b – udělat přechod 1×•	
výmoly, špatná silnice, hodně aut•	

21

6. Slavětínská × Smržovská auta zastavují i na přechodu 7×•	
ráno velký provoz, nedávání přednosti chodům 6×•	
auta zastavují na chodníku 3×•	
strážník nekontroluje 3×•	
nepřehledná 1×•	

20

7. K Rukavičkárně rychlá auta 8×•	
celá ulice bez chodníků 5× •	
chodník není mezi Malšovickou a Sendražickou 4×•	
díry v silnici 3×•	
nerespektuje se přednost zprava•	

20

MÍSTO DŮVOD, PROČ JE NEBEZPEČNÉ celkem

8. K Rukavičkárně × Slavě-
tínská

špatná viditelnost do hlavní silnice (přes keře) 12×•	
velký provoz 4×•	
neoznačený přechod 1×•	
úzká ulice, není chodník•	

17

9. Šlechtitelská × Slavě-
tínská

není přechod 5×•	
není chodník 4×•	
nepřehledná – keře 3×•	
zrcadlo zarostlé větvemi 2×•	
problém ve špičce 1×•	

15

10. Slavětínská přechod 
u Bazaru

poslední přechod směr Šestajovice 9× (4× návrh, aby se •	
udělat další přechod u ulice Riegreova)
keře 1×•	
v zatáčce 1×•	
auta nezastaví 1×•	

12

Z následujícího grafu a tabulky vychází další podnět pro tvorbu ŠPM. Zejména srovnání 
dopravy, kterou rodiče pro své děti preferují, a preferencí dětí se skutečností.

Tabulka srovnání aktuální dopravy dětí s preferencemi rodičů i dětí

aktuální doprava 
do školy

aktuální doprava 
ze školy

Preference rodičů Preference dětí

pěšky 111 148 142 34

na kole 47 44 82 79

autem 154 114 88 13

autobusem 62 80 59 26

vlak 4 7 2 2

kolečkové brusle 3 3 2 6

Celkem 381 396 375 160

Z průzkumu vyplynulo, že děti jezdit do školy autem nechtějí. Ve srovnání s chůzi nebo jízdou 
na kole je jejich zájem o jízdu autem nejmenší. Dále vyplynulo, že by se zvýšil počet dětí 
dopravujících se na kole, kdyby byly vyznačeny cyklotrasy a bylo zlepšeno zabezpečení kol. 

Rodiče mají velký zájem na tom, aby děti chodily do školy pěšky. Všechny tyto podněty jsme 
zohlednili v našem plánu mobility. 
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Srovnání skutečné dopravy dětí s preferencemi dopravy rodičů pro ně a jak by se chtěly 
děti dopravovat do školy

Důležitým podnětem jsou také odpovědi na otázku: Za jakých okolností byste pustili své dítě 
do školy pěšky/na kole?

Tabulka uvádějící okolnosti, za kterých by rodiče pustili dítě do školy na kole či pěšky

Za jakých okolností byste pustili své dítě do školy pěšky/na kole? Počet odpovědí

1. vybudování cyklostezky (též místo 10.) 44

2. větší bezpečnost v okolí školy (problém rychlosti aut a velkého provozu) 26

3. zabezpečení kol 19

4. menší vzdálenost 18

5. až bude starší 14

6. pěšky – když budou chodníky 14

7. bojíme se, dítě dopravujeme autem 14

8. vyhovuje 14

9. počasí 10

10. na kole – když bude lepší bezpečnost 10

Bod 1 spolu s bodem 2 jasně značí, že naším úkolem je zajistit vyznačení cyklotras, zlepšit 
zabezpečení kol a rozšířit místa pro parkování kol u naší školy. 

Pozorováním jsme zjistili, že autem se do školy dopravuje více dětí z 2. stupně než dětí 
z 1. stupně. Motivaci řešíme v našem plánu mobility. 

IV. Plán činností na podporu udržitelné mobility 

Na základě podnětů z dotazníků, následných diskuzí a mapování vznikl tento plán 
mobility:

činnost prostředek odpovědnost období či termín 

zvyšovat dopravní 
gramotnost v ZŠ 

zapojovat dopravní výchovu 
do výuky:

jednotliví učitelé ve 
spolupráci s výchovným 
a dopravním preven-
tistou

celý školní rok v jednot-
livých hodinách

tvorba projektů, center aktivit 
pro jednotlivé ročníky
spolupráce s městskou policií dopravní preventista

zapojení se do kurzů výuky na 
dopravním hřišti na Praze 9

dopravní preventista

 v rámci tělesné výchovy 
a výchovy ke zdraví pořádat 
cyklistické výlety po cyklotra-
sách v Klánovickém lese

učitelé tělesné výchovy 
(i 1. stupně ZŠ); pravidla 
bezpečné jízdy u preven-
tisty dopravní výchovy

zvyšovat dopravní 
gramotnost v MŠ

na základě výstupů z projektů, 
vytvořit projektové dny či zá-
bavný program pro děti v MŠ

jednotliví učitelé ve 
spolupráci s MŠ

znovu zmapovat bez-
pečnost dětí na cestě 
do a ze školy

dotazníky rozdat rodičům 
i dětem

dětský parlament – 
koordinátor dětského 
parlamentu

duben – po projektu

zamezit či omezit stání 
na chodníku v ulici 
Smržovská a stání na 
chodníku v ulici 
V Soudním

tvorba letáčků a plakátů pro 
výchovu rodičů

zástupci dětského par-
lamentu ve spolupráci 
s třídními učiteli

březen

motivovat děti pro 
dopravu do školy pěšky 
či na kole 

zavedení tradice průjezdu Klá-
novicemi po budoucí cyklotrase

dopravní preventista 
a dětský parlament

vždy jednou za tři 
měsíce

 projekt: Cesta kolem světa za 
kolik dní? 

koordinátor dětského 
parlamentu a dětský 
parlament

prosinec – leden: teo-
retická fáze – zejména 
udělat projekt tak, 
aby byl motivující pro 
2. stupeň; 
únor – březen: přípravná 
fáze + shánění spon-
zorů; duben: realizace 
projektu;
květen: reflexe a vyhod-
nocení dotazníků

Tabulka pokračuje na další straně d
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činnost prostředek odpovědnost období či termín 

motivovat děti pro 
dopravu do školy pěšky 
či na kole 
 

zavedení Dnů bez aut vedení školy každý měsíc jeden den

Běh naděje vedení školy a spolek 
přátel školy

květen

usilovat o realizaci 
studie

zvát zástupce organizací na 
průjezd Klánovicemi 

dopravní preventista 
a zástupci dětského 
parlamentu

souvisí s tradicí průjez-
du Klánovicemi na kole

 kontaktovat Cyklistickou komi-
si při Magistrátu hl.m.Prahy, 

dopravní preventista prosinec a dál dle 
potřeby

 pravidelně navštěvování MÚ, 
žádat účast na dopravní komisi

dopravní preventista 
a zástupci dětského 
parlamentu

každý první týden v mě-
síci + účast na dopravní 
komisi

zapojování do cyklistic-
kých soutěží

soutěž mladých cyklistů dopravní preventista duben – červen

    

zavést cyklistický 
kroužek

najít vedoucího ředitel školy, vedoucí 
kroužků

do června 2010

zavést kroužek mladé-
ho záchranáře

kontakt přes ČČK zdravotník školy, vedou-
cí kroužků

do června 2010

vytvoření dopravního 
hřiště v naší blízkosti

žádat TSK a Magistrát hl. m. 
Prahy

dopravní preventista  celoročně

pořídit více stojanů na 
kola a přístřešek pro ně 
na malou budovu

žádat TSK či najít sponzory dopravní preventista, 
vedení školy

 celoročně

zpětná vazba k ŠPM zhodnotit vše uvedené výše, 
hodnotí všichni, kteří jsou 
za něco v plánu zodpovědní 
pod vedením zástupců školy 
a dopravního preventisty

vedení školy a dopravní 
preventista

každý červen

V. Opatření na podporu udržitelné mobility

Na základě výstupů z dotazníků se vedení školy rozhodlo čerpat finanční prostředky určené 
na opatření pro podporu udržitelné mobility na rozšíření klece na kola a elektronické zabez-
pečení úschovny kol. 

VI. Závěr

V našem školním plánu mobility jsme se snažili zohlednit všechny podněty, které vzešlly 
z dotazníkového šetření i z následného mapování. 

Jako takový „oříšek“ vnímáme nalezení prostředků k dostatečné motivaci žáků 2. stupně, aby 
změnili svůj způsob dopravy do školy. Budeme na tom s vedením školy, s učiteli a zejména 
zástupci školního parlamentu pracovat. 

Předpokládané zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy a ze školy na kole nás vedlo 
k vyhovění jejich zájmu, který vzešel z dotazníkového šetření – zabezpečení kol parkujících 
u školy: rozšířili jsme klec na kola na dvojnásobnou velikost a zajistili zabezpečovací systém 
přes čipy na oběd. Krádeží kol mezi dětmi se neobáváme.  Z dotazníků jednak vyšlo, že kola 
mají všechny děti, a po rozhovoru s panem kpt. Kuberou víme, že pachatelé krádeží byli vždy 
lidé, kteří nejsou z Klánovic. 

Školní plán mobility bude pravidelně aktualizován.

Úschovna kol, Masarykova ZŠ v Praze-Klánovicích
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DOPROVODNÉ aKCE

Zde uvádíme tipy na akce, které může škola zorganizovat při naplňování cílů plánu mobility. 
Aktivity je možné zařadit do akčního plánu, u každé z nich je třeba určit zodpovědnou osobu, 
termín, případně způsob implementace. Při přípravě akcí se osvědčila spolupráce s policií, hasi-
či, krajskými koordinátory BESIP, koordinátory EVVO nebo místními občanskými sdruženími.

Dlouhodobé a pravidelné aktivity

uspořádání dnů nebo týdnů bez aut (např. v rámci Evropského týdne mobility nebo  •
Dne země)

mezitřídní soutěže (i celoroční) o nejvíce ušlých či ujetých km do školy bez auta, lze je  •
pojmout jako např. cestu kolem světa nebo výstup na horu 

uspořádání společné snídaně pro všechny, kdo dojdou do školy pěšky nebo dojedou  •
na kole (koloběžce, bruslích apod.)

vytvoření Desatera pro chodce a cyklisty  •

aktivity na podporu cyklistiky

cyklokroužek pod vedením učitele nebo někoho z rodičů •

akce na podporu nošení cyklistické přilby – děti sbírají body za jízdu s přilbou •

uspořádání cyklovýletů pro děti s rodiči •

výstavba přístřešku za účasti rodičů  •

cyklosoutěže, jízdy zručnosti, závody koloběžek •

kurzy údržby kol pro žáky i jejich rodiče  •

shromáždění rozbitých nepoužívaných kol, jejich společná oprava a poskytování dětem  •
či rodinám, které nemají dostatek prostředků na nová kola

cyklojízda za účasti školy, popř. širší veřejnosti a médií •

cyklobus – společné dojíždění dětí do školy na kole pod vedením dospělé osoby (peda- •
goga, rodiče); podmínkou je, aby děti znaly dobře pravidla silničního provozu a prošly 
praktickým výcvikem v jízdě na kole 

DOPROVODNÉ AKCE

Velká studentská cyklojízda, Den bez aut 2010, Praha Výjezd školního cyklobusu, ZŠ Seifertova, Jihlava



25

DOPROVODNÉ aKCE

Výtvarné aktivity

výtvarné soutěže (např. o nejlepší logo školy v projektu Bezpečné cesty do školy, gra- •
fické zpracování ŠPM, malování podchodů nebo jiných nevzhledných míst v okolí školy, 
výtvarná zpracování dopravních témat)

výstava dětských prací s dopravní tematikou v prostorách místního úřadu  •

malování dopravních značek, které děti potkávají cestou do školy •

letáček pro veřejnost •

umělý policista u přechodu atp. •

Zapojení tématu udržitelné dopravy do výuky

zapojení do různých předmětů – občanská a environmentální výchova (psaní žádos- •
tí na úřady, práce s tématem dopravy a životního prostředí apod.), zeměpis (práce 
s mapami a jejich samostatné vytváření, orientace v terénu apod.), výtvarná výchova 
(výtvarné zpracování reálné i ideální cesty do školy apod.), tělesná výchova (trénink 
chůze, jízdy na kole atp.), matematika (vytváření statistik o provozu v okolí školy, sčítá-
ní chodců, cyklistů, výpočet brzdné dráhy, odhad rychlosti atp.) 

vycházky po okolí s pozorováním dopravní situace •

projektové dny na téma udržitelná doprava  •

spočítání ekologické stopy školy, zjišťování, kolik CO • 2 se „ušetří“, půjde-li celá škola 
1 den pěšky, o kolik ubude prachu v ovzduší, bude-li chodit jedno dítě celoročně do 
školy pěšky či jezdit na kole atp.

sledování automobilového provozu dětmi při vycházce s družinou – intenzita, obsa- •
zenost automobilů, školní hlídky monitorující přestupky řidičů a chování chodců (děti 
si mohou vyrobit své vlastní kartičky s upozorněním na přestupek, které budou dávat 
neukázněným řidičům za stěrače), zjišťování údajů, kolik chodců projde a kolik aut 
projede na zelenou či kolik chodců přejde přes přechod a kolik aut přes něj projede za 
stanovenou dobu, měření a porovnání doby, po kterou musejí chodci čekat na zelenou, 
a doby, kdy jim svítí zelená pro přecházení atp.

Výtvarný workshop na téma děti ve městě, Masarykova ZŠ v Praze-Klánovicích Měření intenzity dopravy žáky, ZŠ Meziboří
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DOPROVODNÉ aKCE

Opatření pro děti dojíždějící autem

rodičům, kteří se nemohou vzdát dovážení svých dětí autem, zařídit možnost parkování  •
dále od školy (např. prázdná parkoviště sousedících hospod, které jsou v dopoledních 
hodinách zavřené), aby nezpůsobovali nárůst dopravy přímo před školou a aby i jejich 
děti mohly jít alespoň kousek cesty do školy pěšky

pěšibus – mohou jej využít děti, které by jinak jezdily autem až ke škole (na místě, kde  •
se dá pohodlně zaparkovat, může být vytvořena jedna ze „zastávek“ pěšibusu a děti si 
zde vyzvedne doprovod; společně pak jdou do školy pěšky)

stanovení zóny kolem školy, do které se nesmí autem, postupně hranici posouvat •

Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností

uspořádání besedy s prezentací různých typů dopravy a jejich vlivu na životní prostředí •

besedy o typech kol, jejich cenách a vybavení  •

vystavení ekologického „vysvědčení“ obci •

zřizování dětských dopravních hlídek, které sledují, zda rodiče jezdící autem do školy  •
nebrání při parkování dětem ve výhledu, pokoušejí se přesvědčovat rodiče, aby jezdili 
s dětmi do školy na kole nebo chodili pěšky, rozdávají letáky před školou

akce s policií, hasiči apod. •

pořádání seminářů a besed s lidmi, kteří mohou ovlivnit podobu veřejného prostoru  •
kolem škol nebo vzdělávat děti a jejich rodiče (starosta, radní a zastupitelé, policie, 
zástupci sousedících obchodů, dopravní odborníci, enviromentalisté apod.)

Pěšibus, Grundschule am Sandsteinweg, Berlín Sledování dopravních přestupků dětmi a policií, ZŠ Boleslava Hrbka, Leština
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VZDĚLÁVaCÍ PROGRaMY a VÝUKOVÉ MaTERIÁLY

Aby byl školní plán mobility pro školu skutečně přínosný, je zapotřebí začlenit aktivity v něm 
naplánované do výuky. Na těchto stránkách uvádíme několik odkazů na aktuální vzdělávací 
programy a výukové materiály zabývající se tématem udržitelné dopravy a v širších souvis-
lostech udržitelného způsobu života, které jsou v současné době realizovány a poskytovány 
různými českými nevládními organizacemi. 

Doufáme, že vám usnadní práci při zpracování školního plánu mobility nebo jeho realizaci. 

Oživení, o. s. 
www.oziveni.cz

Program Udržitelná doprava – vzdělávání a osvěta

Cílem programu je vzdělávání českých škol v oblasti udržitelné dopravy. Školám nabízí pra-
covní listy a výukové DVD pro interaktivní tabuli na téma doprava a životní prostředí, pořádá 
vzdělávací semináře, workshopy a konference pro žáky základních a středních škol, pedago-
gické pracovníky a koordinátory EVVO a osvětové akce pro školy.

Více informací o programu naleznete na http://www.udrzitelnadoprava.cz/rubriky/
aktuality/vzdelavaci.

Pražské matky, o. s.
www.prazskematky.cz

Program Bezpečné cesty do školy

Občanské sdružení je hlavním koordinátorem programu Bezpečné cesty do školy pro oblast 
Prahy. V rámci programu posuzují žáci své cesty do školy z hlediska bezpečnosti a vytvářejí 
školní mapu nebezpečných míst, která se stane podkladem pro odbornou studii navrhující 
zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na přístupových cestách ke škole. Součástí progra-
mu je též podpora chůze a jízdy na kole do školy a  zpracování školních plánů mobility.

Více informací o programu a metodickou příručku Bezpečné cesty do školy najdete na  
http://www.prazskematky.cz/bezpecne-cesty-do-skoly/o-programu/index.html.

Nadace Partnerství
www.nadacepartnerstvi.cz

Program Škola pro udržitelný život 

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do 
konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program nabízí:

akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků •

metodiku a pracovní listy k tématům trvale udržitelného rozvoje   •

asistenci školám v místě plánované realizace •

finanční podporu vybraných škol a obcí a jejich projektů •

Více informací najdete na http://www.nadacepartnerstvi.cz/skola.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A VÝUKOVÉ MATERIÁLY
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VZDĚLÁVaCÍ PROGRaMY a VÝUKOVÉ MaTERIÁLY

auto*Mat, o. s. 
www.auto-mat.cz

Program Vzdělávání

Hlavním posláním Auto*Matu je podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu 
ve městech. Občanské sdružení nabízí školám v České republice zapojení do vzdělávacího 
projektu Udržitelně do školy, jehož součástí jsou interaktivní vzdělávací aktivity s problema-
tikou udržitelné dopravy. Do projektu se může zapojit každá škola v České republice.

Více informací o vzdělávacím projektu najdete na http://vzdelavani.auto-mat.cz/ nebo vám je 
poskytne Jana Pírková, koordinátorka projektu: jana.pirkova@auto-mat.cz, tel: 605 357 856.  

Timur, o. s.
www.timur.cz

Ekologická stopa školy

Metodické materiály pro pedagogy přibližují problematiku ekologické stopy v podobě sro-
zumitelné pro výuku na základních a středních školách. Jedná se o několik příruček použi-
telných v různých situacích: Metodický list pro pedagogy, Tahák k metodickému listu, Hry 
k výuce o ekologické stopě a dále jednotlivé Pracovní listy pro žáky/studenty základních/
středních škol. Všechny materiály jsou členěny do jednotlivých kapitol: Ekologická stopa, 
Ekologická stopa školy, Energie, Voda, Potraviny, Doprava a Odpady.

Materiály najdete na http://www.ekostopa.cz v sekci „Ekologická stopa”, „Ke stažení” 
a v kategorii „Výukové materiály k ekologické stopě”.

Výtvarná kampaň žáků proti parkování před školou, ZŠ Slivenec



Vychází s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.
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