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• Na podzim roku 2007 jsme se setkali se zástupci o.s. Oživení a Pražské matky a rozhodli se
připojit k projektu Bezpečné cesty do školy. Připravili trasy a dotazníky pro jízdu studentů do
školy na kole či kolečkových bruslích. V září jsme uspořádali další „Den bez aut“ v rámci týdne
mobility , během něhož studenti projeli 10 příjezdových tras.

• Téměř 300 studentů vyplnilo po jízdě připravené dotazníky, které zkoumali „kvalitu“ tras. Po
té jsme uspořádali demonstrativní jízdu na úřad městské části Prahy 4, kde jsme chtěli oficiálně
oznámit, že se připojujeme k projektu Bezpečné cesty do školy.
•Vyhodnotili jsme zmíněné dotazníky a poslali školní mapu se zmapovanými trasami o.s.
Pražské matky.

• V květnu 2008 jsme uspořádali besedu se zástupci Magistrátu hl.m. Prahy (Jaroslav Mach
odbor dopravy), komise pro cyklistiku (Tomáš Prousek) a se zástupci o.s. Oživení a Pražské
matky (Jarmila Johnová a Petra Lukešová) a o závěrech průzkumů studentů a odevzdali
zmapované trasy odboru dopravy MHMP a panu Tomáši Prouskovi z firmy ROPID, který
zpracoval Dopravní studii.

• Na podzim 2008 jsme zpracovali Školní plán mobility, jako strategii pro podporu udržitelné
dopravy studentů do školy.

Pokračování projektu Bezpečné cesty do školy v budoucnosti

• V lednu oficiálně předáme za účasti médií MAGISTRÁTU HL. M. Prahy a naší městské části
dopravní studii, která navrhuje řešení pro cyklotrasy na cestě do školy.
•Po předání dopravní studie pro řešení námi zmapovaných cyklotras MHMP a MČ budeme
usilovat se samosprávou o její realizaci, případně zapojíme i další obyvatele z okolí školy do
vytváření návrhů bezpečných cest do školy - naplánujeme setkání obyvatel a studentů na
školním "Dnu bez aut" v roce 2009 – provedeme v roce 2009 opět průzkum zkoumaných tras a
případně se pokusíme se zdokonalit studii vypracovanou panem Prouskem, který využil pro
studii jako podklad výsledků našeho šetření

• V dubnu 2009 uspořádáme na Gymnáziu Postupická pro další gymnázia a střední školy
seminář o "Dnu bez aut" v rámci ETM, kde předáme své zkušenosti - v tomto ohledu
spolupracujeme s pí. Johnovou a panem Mourkem a připravujeme náplň semináře a hledáme
místo pro jeho uskutečnění; termín upřesníme jakmile budeme znát místo

• v roce 2009 hodláme opět ověřit dopravní chování studentů a dopad výsledků našeho
projektu na vznik a vylepšení cyklocest v okruhu školy, vzhledem k tomu, že se k cyklodopravě
do školy přihlásilo více než třetina dotazovaných studentů – celkem cca 100 studentů, budeme
se snažit je podpořit správným využitím dotace od TSK – do konce tohoto roku máme
přislíbeny stojany na kola od magistrátu výstavbu přístřešku za peníze získané od TSK
•během roku se pokusíme studenty motivovat k jízdě na kolech, kolečkových bruslích nebo
koloběžkách např. účastí na cyklojízdách pořádaných Auto-Matem, protože na nich si studenti
nejvíce uvědomí význam, jízdy na kole pro jejich zdraví a životní styl a pro ekologii našeho
prostředí – proto jsme z peněz získaných od TSK zakoupili vitrínu a nástěnku, na nichž chceme
informovat o vývoji našeho projektu „Bezpečné cesty do škol a hlavně chceme na nich
agitovat na účast na akcích pořádaných Automatem, Pražskými matkami apod., v této
souvislosti jsme prosili pana Mourka o zasílání informací o podobných akcích

Vyúčtování dotací od TSK
5 008 Kč – zakoupení vitríny a nástěnky pro účely uvedené výše v textu
45 000 Kč – vybudování přístěnku s ustájením kol pro studenty – máme přislíben termín do konce
roku 2008, snažíme se neustále urgovat firmu VIDIM , která současně vyrábí stojany pro magistrát,
které máme také získat
5 000 Kč – odměna vedoucího projektu
V Praze dne 3.12.2008
Ladislava Bímová

