
Školní plán mobility 

Naše škola zpracovává plán zabývající se dopravou dětí do škol. Hlavním smyslem plánu mobility je 

zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy a vytvoření lepších podmínek pro dopravu dětí do školy 

pěšky nebo na kole (na koloběžce), nebo dojíždění hromadnou dopravou.  

 

Školní plán mobility je dlouhodobý plán na 5 a více let, jehož cílem je dosažení bezpečného, zdravého 

a šetrného dopravení dětí do školy i ze školy. Mimo to řeší i důležitý prvek výchovy žáků k 

samostatnosti a odpovědnosti za sebe i své prostředí, a to i aktivním zapojením žáků do přípravy 

plánu.  

 

Ukázka práce městské policie Dvůr Králové nad Labem žákům.  

A nejen nich. Do přípravy jsou zapojeni i pracovníci školy, rodiče a dopravní specialisté. Plány vznikly 

před desítkami let ve Velké Británii, kde se osvědčily natolik, že jsou vázány na státní podporu. V 

Česku byly jedny z prvních školních plánů mobility zpracovány v pražských školách. Mezi cíle těchto 

plánů patří snížení objemu automobilové dopravy související s cestami do školy a ze školy, v tomto 

ohledu si však naše škola v porovnání s ostatními olomouckými školami vede nadprůměrně dobře. 

Dokazují to údaje, které byly získány prostřednictvím dotazníkového šetření, do kterého se kromě 

žáků a pracovníků školy zapojili i někteří rodiče. Děkujeme Vám za to! Poměrně málo vyplněných 

dotazníků máme však od rodičů dětí v prvním, druhém a třetím ročníku. Pokud k nim patříte a máte 5 

minut času na vyplnění dotazníku, uvítáme Váš názor (odkaz zaslán prostřednictvím e-mailu). 

Z vyplněných dotazníků se nám podařilo získat zajímavé údaje. Způsob dopravy do školy v jarních a 

letních měsících ukazuje graf níže:  



 

Zajímavé je i to, jak by žáci rádi do školy nejraději cestovali, kdyby nebyly žádné omezující podmínky:  

 

Z porovnání grafů je patrná větší chuť jezdit do školy na kole nebo na koloběžce, než je tomu dnes. I 

na to bude náš školní plán mobility zaměřen.  

O dalším vývoji projektu Vás budeme informovat.  


