Na Zelenou – Bezpečně do školy
Naše škola se společně se soukromou MŠ a ZŠ Lingua Universal zapojila do projektu Na
zelenou – „Bezpečně do školy“. Tento projekt podporuje Nadace Partnerství společně
s finanční skupinou AXA. V počáteční fázi projektu mapovali žáci riziková místa při jejich
cestě do a ze školy, a vyplňovali dotazník zaměřený na průzkum dopravního chovaní.
Dotazníkového šetření se kromě žáků zúčastnili také rodiče, pedagogové a ostatní zaměstnanci
škol.
Z jednotlivých žákovských mapek byla vytvořena jedna souhrnná školní mapa nebezpečných
míst za obě školy obsahující nejčastěji označovaná problémová místa. Tato mapa se spolu s
výsledky dotazníkového šetření stala podkladem pro vypracování dopravní studie. Podklady
dopravnímu projektantovi Ing. Vladimíru Budinskému byly 26. 6. 2015 slavnostně předány
v kulturním domě v Litoměřicích.
Pan projektant během letních prázdnin vytvořil koncept dopravní studie s návrhy opatření na
zvýšení bezpečnosti v okolí škol. Nad konceptem proběhla dne 4. 9. 2015 diskuze s vedoucí
odboru územního rozvoje paní Ing. V. Brunclíkovou, která se k navrhovaným řešením následně
vyjadřovala. Schůzka byla velice podnětná, neboť jsme se dozvěděli, jaké dopravní úpravy by
se daly reálně uskutečnit.
Konečná podoba dopravní studie byla slavnostně předána dne 19. 11. 2015 v budově Lingua
Universal zástupci Města Litoměřice. Žáci 7. třídy zpracovali prezentaci, prostřednictvím které
seznámili přítomné s obsahem školního projektu „Bezpečně do školy“, a žáci 5. třídy zase
pojednali o doprovodné aktivitě ZOOM – Děti v pohybu. Nakonec se slova ujal samotný pan
projektant, který nám přiblížil obsah dopravní studie. Jedním z problémových míst se, ze strany
našich žáků, stal příliš dlouhý přechod v Havlíčkově ulici na křižovatce s Revoluční ulicí.
Dopravní studie tento problém řeší výstavbou nového osvětleného přechodu se středním
dělícím ostrůvkem. Dalšími problémovými místy, které byly vybrány k řešení v dopravní studii
jsou následující: přechod v ulici 28. října na křižovatce s Pokratickou ulicí, přechod dělící
Mírové náměstí a Lidickou ulici a školní dvůr MŠ a ZŠ Lingua Universal. Dopravní studie byla
předána Štěpánkou Váchovou paní Ing. V. Brunclíkové, která přislíbila, že se bude snažit
všechny navrhované úpravy obsažené v dopravní studii prosadit na schůzích zastupitelstva.
Snahou projektu je, aby zastupitelstvo města uvolnilo na navržené dopravní úpravy finanční
prostředky ze svého rozpočtu, neboť úspěšnou realizací dojde ke zlepšení dopravní situace a
zvýší se bezpečný pohyb chodců, především malých dětí a žáků škol.
Tímto velice děkujeme Nadaci Partnerství, která poskytla finanční prostředky použité na tvorbu
dopravní studie a další dopravní opatření podporující cyklistickou dopravu žáků. Mimo jiné
patří poděkování samotným žákům obou škol, kteří se aktivně do projektu „Bezpečně do školy“
zapojili a jejich nápady a názory na dopravní problematiku v okolí jejich školy se staly
důležitým podkladem pro vypracování studie. Žákům byl dán prostor vyjadřovat se k
záležitostem, jež se jich přímo dotýkají, a možnost spolupodílet se na jejich řešení.

