Milí rodiče!
Chtěli bychom mít ulici před školou pěknou a bezpečnou – pro vás a vaše děti i pro místní obyvatele.
Čas před ranním začátkem vyučování není výjimkou
– a právě tehdy se skoro všichni potkáváme s množstvím automobilů přímo před vchodem do školní budovy a dýcháme vzduch prosycený zplodinami z výfuků.

značkami a také fyzickou zábranou z dopravních kuželů – kužely
mohou být nakrátko odsunuty tak, aby mohli ze školní ulice kdykoli
vyjet její stálí obyvatelé a ke škole se dostala vozidla přepravující držitele karty ZTP. V týdnu od 7. září budou u míst uzávěry
připraveni poučení rodiče a děti s informacemi o projektu a malým
dárkem pro všechny zájemce o tento novátorský počin.

Víme také, že každodenní aktivní docházka do školy může být tím
pohybem, který, zejména dnešním dětem, v každodenním životě
zoufale chybí. Dítě, které umí samostatně či v doprovodu dojít
do školy, se učí cenné věci pro svůj další život – všímat si svého
okolí, předvídat a plánovat svůj čas, spoléhat na sebe. Zvolíte-li pro
své dítě aktivní dopravu do školy, investujete do jeho budoucnosti.
Proto se naše škola připojila k pilotnímu projektu školní ulice. Startujeme 7. září - pokud se opatření osvědčí, bude dobrým příkladem
dalším školám nejen v hlavním městě, ale i v celé České republice.

Důležitou součástí celé věci je plán doporučených tras
do školy, který jste právě dostali do ruky (lze jej také stáhnout
na webové stránce školy). Mapuje vše, co je v našem okolí důležité
pro dojíždějící městskou hromadnou dopravou, na kole
či pěšky. DOBRÉ CESTY vám pomohou naučit děti dorazit do školy
i ze školy bezpečně a – pokud možno - bez nutnosti využít automobil.
Pokud se dojížďce autem nelze vyhnout, jsou zde popsány možnosti
parkování. Současně platí trvalý zákaz průjezdu ulicí Šplechnerova
(tento zákaz se nevztahuje na dopravní obsluhu, kterou ale dovážka
dítěte do školy rozhodně není) a vjezdu do ulice Řešetovská.

O čem vlastně školní ulice je? Je to úprava dopravního provozu, kdy po krátkých 30 min před začátkem školního vyučování do ulice před školou nesmí vjíždět
žádná motorová vozidla. Ulice tak zůstane klidná a bezpečná pro všechny, kdo dorazí do školy po svých, na kole, koloběžce
či jinak vlastní silou. Zákaz vjezdu bude proveden dopravními

Uvítáme vaši pomoc!
Školní ulice je projekt pro vaše děti – bez vás to rozhodně
nepůjde! Můžete se, spolu s námi, zapojit do jeho organizace.
Kontaktní osoba: Martin Březina, tel. 739 301 527,
brezinaskola@seznam.cz

ŠKOLNÍ ULICE ZŠ STOLIŇSKÁ PŘEHLEDNĚ:
KDY:

7. – 25. 9. 2020.

OMEZENÍ:

zákaz vjezdu motorových vozidel ve školní dny
7:30 – 8:00, výjezd rezidentů není omezen.

JAK:

dopravním značením a fyzickou zábranou ve vozovce.

KDE:

vjezd do ulice Stoliňská na křižovatce Náchodská/Stoliňská, vjezd
do ulice Řešetovská na křižovatce Šplechnerova/Řešetovská,
vjezd do ulice Vršovka na křižovatce Vršovka/Vrchovinská.

Doporučené možnosti parkování, pokud se dojížďce automobilem nelze vyhnout: areál Chvalské tvrze, parkoviště u parku Probuzení.

Pro Vaše podněty a dotazy jsou připraveny:
schránka umístěná u vchodu do školy, Facebook MČ Praha 20,
kontaktní osoba: Veronika Jáně, ÚMČ Praha 20,
veronika_jane@pocernice.cz, tel. 271 071 797.

