
 

Základní škola a Praktická škola 
Přemyslova 479,  544 01 Dvůr Králové nad Labem 

www.zs-dk.cz 

 

        NA ZELENOU 
                   BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY 

 

PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠP 
Třída, ročník:    III., VI., VIII.                                           celkem žáků: 28 

Počet žáků, kteří se zapojili do průzkumu :     20 

Počet rodičů, kteří se zapojili:                          0 

Počet žáků, kteří se nezúčastnili:                        8 

 
 
Otázka 1: Jak se obvykle dostáváš ráno do školy ? 

Jdu sám (sama) pěšky     9 

Jdu pěšky s někým dalším                 11  

Jedu sám (sama) na kole 

Jedu na kole s někým dalším                                                   

Jedu prostředky veřejné dopravy    4 

Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem                  

Kombinace                                                                                6 

 
Otázka 2: Jak se obvykle dostáváš ze školy domů ? 

Jdu sám (sama) pěšky                                                             7 

Jdu pěšky s někým dalším                                                       3 

Jedu sám (sama) na kole        1 

Jedu na kole s někým dalším 

Jedu prostředky veřejné dopravy   4 

Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem                              

Kombinace                                                                                5 

 
Otázka 3: Jak bys nejraději cestoval(a) do a ze školy ? 

Sám (sama) pěšky                                                                6 

Pěšky s někým dalším                                                           2 

Sám (sama) na kole                                                               1 

Na kole s někým dalším                                                        3 

Prostředky veřejné dopravy                                                 

Autem s rodičem nebo jiným dospělým                           2 

Jinak – jak?                                                                             1 ( motorka) 

 



 
 
 
 
 
Z kterých důvodů cestuješ do školy jinak, než by sis představoval(a)? 

 Nemám motorku 
 Nemám auto 

 
Většině vyhovuje, jak se dopravují 
 
 
Vyznačená nebezpečná místa ve třídní mapce: 
   

modře -  kudy jezdí žáci do školy autem, MHD  

 zeleně - kudy chodí žáci  pěšky nebo jedou na kole  

červeně očíslovaná nebezpečná místa – to znamená místa, kde se žáci obávají  o svou bezpečnost 
 
Do následující tabulky napiš, proč se na tomto místě necítíš bezpečně 
Navrhni, jak odstranit nebezpečí z obávaného místa 
 
 

Nebezpečné místo Proč je nebezpečné 

1. Silnice před školou  Není přechod pro chodce ani označení 
upozorňující na děti 

 

2. Přechod pro chodce nad autobusovým 
stanovištěm 

Auta často nedávají přednost 

 

3. Přechod pro chodce u Šindelářské věže 

 

Nepřehledný 

4. Přechod pro chodce Na Karlově Dlouhý úsek 

 

5.Přechod pro chodce Fügnerova – Tylova ul. Blízko křižovatky, nepřehledný 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Základní škola a Praktická škola 
Přemyslova 479,  544 01 Dvůr Králové nad Labem 

www.zs-dk.cz 

 

        NA ZELENOU 
                   BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY 

 

PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠS 
Třída, ročník:    ZŠS A, ZŠS I, ZŠS II                                              celkem žáků:  21 

Počet žáků, kteří se zapojili do průzkumu :     18 

Počet rodičů, kteří se zapojili:                                                                               

Počet žáků, kteří se nezúčastnili:                        3 

 
 
 
Otázka 1: Jak se obvykle dostáváš ráno do školy ? 

Jdu sám (sama) pěšky     1 

Jdu pěšky s někým dalším                  8  

Jedu sám (sama) na kole 

Jedu na kole s někým dalším 

Jedu prostředky veřejné dopravy   3 

Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem                6 

Kombinace 

 
Otázka 2: Jak se obvykle dostáváš ze školy domů ? 

Jdu sám (sama) pěšky                                                             1 

Jdu pěšky s někým dalším                                                       8 

Jedu sám (sama) na kole 

Jedu na kole s někým dalším 

Jedu prostředky veřejné dopravy   3 

Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem                            6 

Kombinace      5 

 
Otázka 3: Jak bys nejraději cestoval(a) do a ze školy ? 

Sám (sama) pesky     1 

Pěšky s někým dalším                                                          3 

Sám (sama) na kole                                                              1 

Na kole s někým dalším                                                       1 

Prostředky veřejné dopravy                                                1 

Autem s rodičem nebo jiným dospělým                            10 

Jinak – jak?     Na bruslích 



 
 
 
 
 
Z kterých důvodů cestuješ do školy jinak, než by sis představoval(a)? 

 Nemáme auto 
 Nemohu sám na komunikaci – nedávám pozor na cestu 
 Chtěl by jezdit na kole, ale nejsou  cyklostezky 
 Nedávám pozor na cestu – nemůžu chodit sám 
 Neumím chodit 

 
 
 
Vyznačená nebezpečná místa ve třídní mapce: 
   

modře -  kudy jezdí žáci do školy autem, MHD  

 zeleně - kudy chodí žáci  pěšky nebo jedou na kole  

červeně očíslovaná nebezpečná místa – to znamená místa, kde se žáci obávají  o svou bezpečnost 
 
Do následující tabulky napiš, proč se na tomto místě necítíš bezpečně 
Navrhni, jak odstranit nebezpečí z obávaného místa 
 

Nebezpečné místo Proč je nebezpečné 

1. Silnice před školou  Není přechod pro chodce ani označení 
upozorňující na děti 

 

2. Přechod pro chodce nad autobusovým 
stanovištěm 

Auta často nedávají přednost 

 

3. Přechod pro chodce u Šindelářské věže 

 

Nepřehledný 

4. Přechod pro chodce Na Karlově Dlouhý úsek 

 

5.Přechod pro chodce Fügnerova – Tylova ul. Blízko křižovatky, nepřehledný 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grafické vyjádření průzkumu dopravního chování žáků  

 

 

Do školy Ze školy Chtěli by

Pěšky sám 9 7 6

Pěšky s někým 11 3 2

Sám na kole 0 1 1

Na kole s někým 0 0 3

Veřejnou dopravou 4 4 0

Autem s dospělým 0 2

Kombinace 6 5 1
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Počty zúčastněných osob 
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ZŠS ZŠP Rodiče

ZŠS ZŠP Rodiče

Celkem 21 28 48

Zapojeni 18 20 0

Nezúčastnění 3 8 48

Zúčastněné osoby našeho průzkumu 
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