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Projekt byl podpořen v programu Na zelenou 

Vážení a milí, 
obracíme se na Vás opět s prosbou o pomoc při realizaci projektu Na zelenou - Bezpečná cesta do školy. Cílem 
tohoto projektu je mimo jiné zvýšit bezpečnost dětí a jejich rodičů při cestě do a z mateřské a základní školy ve 
Veliši, občanů obce Veliš a v neposlední řadě i dalších účastníků silničního provozu. Jistě s námi budete souhlasit, že 
situace s bezpečností dopravy v naší obci rozhodně neodpovídá našim představám a tento projekt by měl napomoci k 
jejich naplnění. 
 
 
 

 Rozhodnete-li se tedy náš projekt podpořit, máme pro Vás nabídku těchto možností: 
1) Do mapky (leteckého snímku) obce Veliš, která je umístěna na druhé straně tohoto dotazníku, vyznačte červenou tečkou dle 
Vašeho názoru nejvíce nebezpečné místo (místo, kde se cítíte nejvíce ohroženi) v obci. Ke každé tečce připojte popisek, čím je 
podle Vás toto místo nebezpečné (např. vysoká rychlost vozidel, zúžená vozovka, malý rozhled atp.). Na stejné straně dotazníku 
zkuste navrhnout, která opatření a kde by podle Vašeho názoru tento dopravní problém mohla vyřešit (např. přechod pro chodce 
umístěný..., nová autobusová zastávka na místě...., zúžení vozovky v..., umístění radaru ukazujícího aktuální rychlost v místě.... atp.). 
 Příklad: 
 
 
 
 
Vyplněný dotazník odevzdejte (zašlete) do školy (ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, 507 21 Veliš). Děkujeme 
 
2) Protože byla naše škola zařazena do pilotního ročníku programu Na zelenou Nadace Partnerství, jako jeden ze 4 realizátorů 
projektů z celé ČR, je pro nás velmi důležité, aby byl projekt úspěšně dokončen a hlavně vhodným způsobem zdokumentován jeho 
průběh. V dalších letech budou totiž výsledky našeho snažení možnou inspirací i pro ostatní školy a obce s podobným dopravním 
problémem. Moc by nám pomohlo, kdyby (vlastníte-li digitální fotoaparát) se Vám podařilo vyfotografovat Vámi popisované 
nebezpečné místo – dopravní problém. Zachytit můžete i Vás při zpracovávání tohoto dotazníku. Nejoriginálnější fotografie budou 
oceněny a vystaveny na webu školy a Nadace Partnerství. Tyto fotografie označené jménem autora prosím zasílejte na info@zsbp.cz 
nebo předávejte na CD do ZŠBP, o.p.s.. 
 
3) Po zpracování Vašich dotazníků bude vytvořena tzv. „školní mapa“, kterou předáme dne 29. června dopravnímu odborníkovi. Ten 
zpracuje dopravní studii, která se stane podkladem pro realizaci vhodných opatření k naplnění našeho cíle – zvýšení bezpečnosti. Při 
hledání možných řešení spolupracujeme s Policií ČR, Správou a údržbou silnic, MěÚ Jičín – odborem dopravy, Obcí Veliš a 
dalšími subjekty. Jsme si vědomi, že jakékoliv dopravní opatření realizované na komunikaci II. třídy není levnou záležitostí. Náš 
projekt byl podpořen grantovým programem Na zelenou Nadace Partnerství za finanční podpory společnosti AXA. Tyto 
prostředky však na pokrytí navržených opatření rozhodně nestačí. Je-li ve Vašich možnostech přispět k úspěšné realizaci projektu 
finančním darem, bude to pro nás potěšující zpráva o tom, že Vám naše bezpečnost není zcela lhostejná. V hlavičce tohoto 
dotazníku jsou kontaktní údaje, které můžete využít k navázání vzájemného dialogu o Vaší možné podpoře. 

 
Webové stránky o projektu: 

http://www.zsbp.cz/akce_a_projekty_soubory/bezpecnacesta.htm 
 

nebo 
www.zsbp.cz 

(Račte vstoupit, Akce Projekty, 2006/2007, Projekt „Bezpečná cesta do školy“) 
 
 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 15.června 2007. 
Děkujeme! 

vysoká rychlost vozidel 

Navrhuji toto opatření 
snížení rychlosti dopravní značkou na 30 km/h 
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Do této mapky zakreslete (červenými tečkami) nebezpečná místa v obci. Tečku doplňte popiskem, proč je podle vás 
označené místo nebezpečné a jaké opatření navrhujete. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokuste se zařadit se do jedné z 
následujících skupin (zakroužkujte): 
1) současný nebo bývalý žák školy 
2) rodič (prarodič) žáka základní 
nebo mateřské školy 
3) občan obce Veliš 
4) jiná skupina (uveďte): 
 
___________________________ 
 
V případě, že patříte do více 
skupin, zvolte jen jednu, která je 
pro Vás důležitější. 

Podhradí 

Bukvice 

Jičín 
Vesec 

Škola 



ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s., Veliš 40, okr. Jičín 
Veliš 40, 507 21 Veliš 
tel. 493 599 221, 605 960 279 
info@zsbp.cz, www.zsbp.cz  

Projekt byl podpořen v programu Na zelenou 

Příloha pro žáky ZŠ a MŠ a jejich rodiče (zpracovávat můžete společně s dětmi – prosíme o foto, nebudete-li si vědět 
rady jak na to, určitě se ozvěte, rádi Vám pomůžeme – 605 960 279, info@zsbp.cz) 
1) Popište svou cestu do a ze školy (z místa bydliště až po vstup do školy a naopak) – vzdálenost, způsob dopravy, kudy 
chodíte pěšky, která místa a čím jsou nebezpečná po celé trase atd. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1) Vyhovuje Vám tento způsob dopravy do a ze školy, jak jinak byste se do školy chtěli dostávat? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 


