Milí rodiče!

hlédnout na obě strany, přecházet spěšně,
ale obezřetně.

Vaše děti se každé ráno vydávají do školy a každé odpoledne pak míří zpět domů
nebo za svými zájmy. Všichni si přejeme,
aby jejich cesty byly bezpečné a vždy je
dovedly k vytčenému cíli.

4. UPOZORNĚME NA MÍSTA,
KDE JE TŘEBA SI DÁVAT POZOR
Takové potenciálně rizikové místo může být
např. překonání vozovky, ale i pohyb okolo
zastávky MHD, místo legálního vjíždění aut
na chodník, různé překážky ve viditelnosti,
parkující auta apod.

Je nepochybné, že dítě, které chodí do
školky či školy pravidelně pěšky (nebo jezdí na kole), si osvojuje kompetence, které
pak využívá celý život – umí se pohybovat
v dopravním provozu, registruje orientační
body v terénu, má dobrý odhad vzdálenosti
a času. Dítě dopravované často autem bývá
naopak v nenadálých situacích bezradné.
Každodenní trénink v podobě aktivní cesty do školy – ať už se dítě pohybuje samo,
s kamarády či v doprovodu rodičů – upevňuje samostatnost, zodpovědnost a v neposlední řadě i zdraví a tělesnou kondici.
Přejeme vám i vašim dětem
dobré cesty!

Jak na to
Vložit čas a energii do nácviku samostatné
cesty dětí do školy je investice do budoucnosti. Pro děti bude později zábavné sdílet cestu s kamarády – zkuste se domluvit
s rodiči dětí v sousedství a zpočátku
nabídnout doprovod pro celou skupinku.
1. NACVIČUJME SPOLEČNĚ
Pokud bude dítě chodit do školy samostatně, celou trasu s ním předem projdeme –
nejlépe opakovaně. Později může dítě jít či
jet na kole samostatně a my jenom zdálky
kontrolujeme, že si počíná správně.
2. VYBERME, KDE PŘECHÁZET
Pokud dítě musí během cesty překonat vozovku, najdeme společně nejbezpečnější
místo na přecházení.

Vyrážíme
1. MÁŠ VOLNOU CESTU?
Při vstupu na vozovku se vždy přesvědč,
že máš cestu volnou. Nespoléhej se pouze
na svůj sluch a pozorně se rozhlédni – cyklista či automobil na elektrický pohon se mohou přiblížit velmi tiše.
2. VÍ O TOBĚ ŘIDIČ?
Při vstupu na vozovku – a to i v případě použití přechodu pro chodce – se vždy ujisti,
že tě řidič přijíždějícího vozu vidí a viditelně zpomaluje. Nikdy nevstupuj do vozovky
mezi zaparkovanými auty nebo za jinou překážkou (např. stánek, velkoobjemová popelnice, reklamní poutač, keře apod.). Často se
potkáš s auty parkujícími při okraji vozovky
nebo jinými překážkami na chodníku, které
blokují výhled nejen tobě, ale i řidičům přijíždějícím v obou směrech.

5. OPATRNOST I V OBYTNÉ
A PĚŠÍ ZÓNĚ
Při pohybu v obytné zóně máš právo využít
k chůzi vozovku – pravdou ale je, že na to
řidič může zapomenout. Pamatuj, že i v pěší
zóně se mohou vyskytovat auta a cyklisté.
Opatrnost je namístě za všech okolností.
6. DO VOZOVKY VSTUPUJ POUZE
NA ZELENOU, DOKONČIT PŘECHÁZENÍ MŮŽEŠ NA ČERVENOU
Může se stát, že při přecházení vozovky
na zelený signál se náhle rozsvítí červená. Dokonči přecházení, ale zbytečně se
nezdržuj.

Běluňská / Jívanská u parku

Přechod pro chodce přes nepříliš frekventovanou vozovku je umístěn na zvýšeném prahu,
který účinně zpomaluje přijíždějící vozidla.
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8. SPOLUPRACUJ
Za bezpečnost na ulici je zodpovědný
každý, kdo se na ní pohybuje – i ty!

Širší okolí školy je ošetřeno jako zóna
s maximální povolenou rychlostí vozidel
30 km/hod. Do části ulice Chodovická
u školy je trvale zakázán vjezd vozidlům
kromě dopravní obsluhy. Toto omezení je
podpořeno projektem Školní ulice: V září
2020, ve školní dny v době 7:30–8:00, je
do této části ulice Chodovická zakázán
vjezd motorovým vozidlům. Pohyb vozů
přepravujících držitele parkovací karty ZTP
a výjezd rezidentů však není omezen, proto
se tu i v této době může auto objevit.
V případě nutnosti dovézt dítě do školy
autem lze zaparkovat na parkovišti v ulici Jizbická. Pro parkování při dovážce dětí
do školy nelze využít parkoviště u blízké
prodejny Albert.

Přechod pro chodce je umístěn na zvýšeném
prahu, který účinně zpomaluje přijíždějící
vozidla; na obou vjezdech do křižovatky z ulice
Chodovická je umístěno dopravní značení STOP.

Ratibořická / Chodovická
U Jeslí

Příjezd k přechodu pro chodce z ulice U Jeslí
je opatřen optickými brzdami a výstražným
vodorovným dopravním značením.
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FZŠ Chodovická

Budova školy je kompaktní a plně
bezbariérově přístupná. Před vchodem
je bezpečná plocha přímo navazující na park, kde bude umístěn přístřešek
pro parkování jízdních kol a koloběžek,
stojan na koloběžky bude rovněž
k dispozici ve vstupní hale školní budovy.

4. JSI VIDĚT?
Zejména některé části dne – ranní úsvit, večerní stmívání, protislunce – snižují rozpoznávací schopnosti řidiče. Světlé či pestré
oblečení zvyšuje tvou viditelnost až dvakrát, reflexní prvky dokonce až čtyřikrát!
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7. PO CHODNÍKU NEBO PO
VOZOVCE?
Chodník je pro chodce (tím je i bruslař či
jezdec na skateboardu), vozovka je pro
řidiče (kterým je i jezdec na kole či
koloběžce). Pokud je ti méně než 10 let,
odpustí ti jízdu po chodníku – buď ale opatrný, pánem je tu chodec!

3. MIMO PŘECHOD JEŠTĚ OPATRNĚJI!
Pokud se chystáš využít k přecházení vozovky jiné místo než přechod, buď při sledování
provozu ještě obezřetnější. Zejména se ujisti, že tě řidiči v obou směrech včas uvidí.

Běluňská / Chodovická
u Alberta

FZŠ Chodovická

Škola je situována spíše na okraji zástavby Horních Počernic směrem k Běchovicím. Okolí tvoří obytná panelová zástavba
a nově vybudovaný přírodní park Jizbická.
Je součástí jakéhosi „kampusu“, tvořeného
mateřskou a dvěma základními školami,
osmiletým gymnáziem a pavilony DDM
a ZUŠ. Areál je doplněn rozsáhlými
venkovními sportovišti, je plánována
výstavba krytého sportoviště.

3. UKAŽME, JAK PŘECHÁZET
Při přecházení vozovky je třeba se dobře roz-
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DOBRÉ CESTY

Chodníkový přejezd na
parkoviště u MŠ Chodovická

Zejména v ranních hodinách je v okolí
parkoviště čilý dopravní ruch – je vhodné
mu věnovat zvýšenou pozornost.
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PRAHA

tvoje škola

pozor!

zastávka MHD

velký pozor!

doporučená trasa
buď opatrný

Do školy veřejnou
hromadnou dopravou
Škola je obsloužena třemi autobusovými
zastávkami: Ratibořická (spoje od Černého mostu, z Dolních Počernic a od vlakového nádraží Horní Počernice), Chodovická
a Ve Žlíbku (spoje do Dolních Počernic,
Hloubětína, Hostivaře, Čakovic a Uhříněvsi).
Pěší trasy (cca 5–8 min) od všech tří zastávek
nevyžadují překonávat žádnou frekventovanou vozovku. Přechod pro chodce přes ulici
Jívanská u výstupní BUS zastávky směrem
z Černého mostu je v době před začátkem
školního vyučování občasně pod dozorem
příslušníků Městské policie.

Chodovická / Pavlišovská

Bezprostřední okolí tohoto přechodu pro chodce
je, zejména v ranních hodinách, rovněž místem
vysazování školáků z mamataxi a otáčení vozidel.
Dočasné dopravní opatření v rámci projektu Školní
ulice by mělo zabránit nepovolenému vjezdu dále
do ulice Chodovická směrem ke škole. Okolí školy
je předmětem aktuálně zpracovávané dopravní
studie na zklidnění provozu.
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školní ulice

Při dojížďce z obcí za hranicemi Prahy lze
s výhodou využít vlakové spojení na nádraží Horní Počernice a pak případně pokračovat autobusem do Ratibořické nebo
pěšky (12 min) či na kole (8 min) klidnou
ulicí Jívanská.
Při příjezdu metrem na stanici Černý most
lze dále pokračovat autobusem do Ratibořické; skuteční ranní sportovci na kole či
koloběžce mohou využít chráněnou stezku
pro pěší a cyklisty od stanice metra do Horních Počernic a klidnými obytnými ulicemi
pokračovat až do školy.

Komárovská / Jizbická
u pump-tracku

Jedná se o ulice s minimálním provozem. Pro
zvýšení bezpečnosti při jejich překonávání byly,
nicméně, provedeny na příjezdu od obytného
komplexu Canaba optické brzdy, křižovatka byla
také opatřena výstražným dopravním značením
upozorňujícím na častý pohyb dětí.
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Ve Žlíbku u pump-tracku

Přechod pro chodce přes ulici Ve Žlíbku byl dopravním značením a sloupky upraven tak, aby byl pro
chodce bezpečný. Nejedná se o příliš frekventovanou komunikaci, ale její přímé vedení, široké jízdní
pruhy a končící obytná zástavba mohou svést
řidiče k rychlé jízdě.

