
  
 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 
 

1. Je tvá cesta do/ze školy bezpečná? 

 ANO (proč): _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NE (proč):  __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
2. Odkud se dopravuješ do školy? (Uveď prosím část města a ulici) 

 __________________________________________________________________________ 

3. Jak se obvykle-nejčastěji dopravuješ do školy (zaškrtni pouze jednu odpověď)?:  

• pěšky sám 

• pěšky s někým 

• na kole nebo na koloběžce sám  

• na kole nebo na koloběžce s někým  

• autem s rodičem  

• autem s rodičem a sourozenci nebo dalšími spolužáky 

• veřejnou dopravou a pak pěšky (nebo na koloběžce)  

• jinak (jak?) _______________________________________________________________ 
 

4. Jak se obvykle-nejčastěji dopravuješ ze školy (zaškrtni pouze jednu odpověď)? 

• pěšky sám 

• pěšky s někým 

• na kole nebo na koloběžce sám  

• na kole nebo na koloběžce s někým  

• autem s rodičem  

• autem s rodičem a sourozenci nebo dalšími spolužáky 

• veřejnou dopravou a pak pěšky (nebo na koloběžce)  

• jinak (jak?) _______________________________________________________________ 
  
5. Jak by ses chtěl dopravovat do/ze školy, kdyby sis mohl vybrat?   

• pěšky sám 

• pěšky s někým 

• na kole nebo na koloběžce sám  

• na kole nebo na koloběžce s někým  

• autem s rodičem  

• autem s rodičem a sourozenci nebo dalšími spolužáky 

• veřejnou dopravou a pak pěšky (nebo na koloběžce)  

• jinak (jak?) _______________________________________________________________ 



  

   

 
6. Pokud cestuješ jiným způsobem, než bys chtěl(a), napiš, co ti v tom brání: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
7. Jsi spokojen(a) s fungováním veřejné dopravy (autobus, metro a tramvaj) v okolí školy (na 

cestě do/ze školy)? 
ANO 

NE (protože):  _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Co by sis přál(a) u školy nebo ve škole, aby se ti cestovalo tvým zvoleným způsobem lépe? 
 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
9. Líbí se ti jak vypadá prostranství přímo před školou, co bys změnil(a)? 

ANO 
NE, změnil(a), doplnila(a) bych:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Nyní vyznač na přiložené mapě svou cestu do školy dle instrukcí na ní uvedených.  
 
Právě jsi udělal(a) první krok ke zlepšení situace v okolí tvé školy! 
 
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu  

„Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“  

www.mzp.cz, www.sfzp.cz 

 

http://www.mzp.cz/
http://www.sfzp.cz/

