
 

                       

Vážení rodiče a děti,  

jménem městské části Dolní Měcholupy a Základní školy Kutnohorská Vás prosíme o součinnost při realizaci 
průzkumu v rámci projektů Bezpečné cesty do školy a Město přátelské k dětem.  

Uvědomujeme si, že v současné situaci jste možná velmi zaneprázdnění a možná máte jiné starosti, ale přesto 
prosíme, abyste si na průzkum udělali čas. Je pro nás důležité zajistit dostatečné bezpečí pro děti při cestách 
v Dolních Měcholupech a poskytnout jim vhodné prostředí pro pobyt a hru venku. Vaše odpovědi poslouží 
jako podklad pro identifikaci hlavních nebezpečných míst v okolí školy, jejichž vylepšení navrhne odborná 
dopravní studie, a pro architektonický návrh nové podoby hřiště Kutnohorská. 

Posíláme Vám odkazy na tři dotazníky: 

• pro RODIČE  

• pro DĚTI 1. stupně ZŠ  

• pro DĚTI 2. stupně ZŠ a mladších ročníků gymnázií (do 16 let) 

Pokud je to možné, zkuste si s dětmi připomenout cestu do školy i to, jak obvykle trávily volný čas ve veřejném 
prostoru (přeci jen už to je nějakou dobu, co pravděpodobně nikam nešly a hrají si jen v blízkosti bydliště :-)). 
Zamyslete se společně s nimi nad tím, která místa vnímají jako nebezpečná a komplikují jim cestu do školy 
a zpět domů, povídejte si o tom, kde a jak trávily čas venku a co by chtěly změnit. 

Nepřehlédněte prosím přílohu tohoto e-mailu. Děti, které navštěvují ZŠ Kutnohorská, vyplní MAPU, která 
nám ukáže, kudy nejčastěji chodí do školy a kde vnímají nebezpečí. Všechny děti nám mohou nakreslit 
OBRÁZEK (dle popisu v příloze) vysněného místa pro hru a trávení volného času, který nám pomůže 
navrhnout ideální podobu nového hřiště. 

Vyplněnou přílohu nám prosím pošlete (vyfocenou nebo naskenovanou) na adresu 
mapovani.mecholupy@gmail.com. Pokud nemáte možnost mapu vytisknout nebo následně vyfotit, bude 
stačit, když nám to napíšete (např.: "Chodím ulicí U kostela, pak Nádražní a Školní, přecházím u knihovny a u 

samoobsluhy. Bojím se na místě X v ulici Nádražní, protože chodník je úzký a často na něm parkují auta. Na novém hřišti 
bych chtěla mít hlavně trampolínu a možnost lézt po stromech."). 

Přestože obzvláště ti mladší budou asi potřebovat vaši pomoc, nechte prosím pracovat své dítě co nejvíce 
samostatně. Pro správnou analýzu problému je nejdůležitější právě jejich pohled. 

Dotazníky jsou anonymní. Údaje o místě bydliště slouží pouze pro souhrnnou analýzu statistik v mapách. 
Adresa nebude zveřejňována nebo poskytnuta třetím stranám.  
Výsledky průzkumu i navrhované změny budou zpřístupněny na stránkách MČ Dolní Měcholupy 
(https://www.dolnimecholupy.cz/) a také, budete informováni skrze školu.   

Prosíme o vyplnění dotazníků do 1. května 2020. Děkujeme za spolupráci a těšíme se, až se zase potkáme 
nejen na cestách do školy. 

S pozdravem 

       Jana Doláková, místostarostka D.M. 

Miroslav Ferkl, ředitel ZŠ Kutnohorská 

organizace Pražské matky, z. s. a Město přátelské k dětem, z. s. 

Kontaktní osoby: 

ZŠ Kutnohorská:   Petra Kratochvílová Huclová, tel.: 272 70 06 50, petra.huclova@kutnohorska.cz   
Pražské matky, z. s.:  Blanka Klimešová, tel: 777 813 934, blanka.klimesova@prazskematky.cz  
Město přátelské k dětem:  Mirjana Petrik, tel: 774 414 626, mirjanapetrik@gmail.com  
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