
Pěšky do školy 
 

Jsme moc rádi, že naše základní škola Zdenky Braunerové se aktivně připojila ke každoroční akci 

pořádnou sdružením Pražské matky v souvislosti s týdnem evropské mobility, „Pěšky do školy“.  

Jak již název napovídá, jde o výzvu, která má napomoci omezení automobilové dopravy v blízkosti 

škol. Roztoky, ač město nevelké, pořádá každý den u obou školních budov automobilové manévry. Je 

to nebezpečné a zdravému rozvoji dětí to vůbec nesvědčí. 

Připojte se i Vy k této výzvě a umožněte svým dětem chodit do školy pěšky. A proč? Protože 

pravidelná procházka cestou do školy je dobrá pro zdraví, posiluje imunitu organismu, zlepšuje 

náladu, rozvíjí samostatnost, podporuje přátelství a prospívá místu, kde žijeme. Pro zdraví Vás i 

Vašich dětí je to rozhodně dobrá volba.  

Víte, že z nejvzdálenějšího místa Žalova nebo Tichého údolí je to k roztocké školní budově maximálně 

2,5 km? To obnáší cca 30 minut chůze. Za použití koloběžky nebo kola to lze zvládnout mnohem 

rychleji. Většina z nás bydlí škole mnohem blíž. Určitě lze najít bezpečnou cestu, mimo hlavní silnice. 

Vás, když jste byli mladí, také nevozili rodiče do školy autem. 

Víte, že děti z Úholiček, pro které je roztocká škola spádová a mají to mnohem dál, jezdí převážné 

autobusem a z náměstí chodí pěšky? 

Víte, že asi třetina rodičů vozí své děti do školy autem jenom proto, že se bojí o jejich bezpečnost 

právě z důvodu, že je u školy ráno velký provoz?  

Vystupme z tohoto začarovaného kruhu, čím méně aut přijede až před školu, tím bezpečněji a 

příjemněji tam bude i pro Vaše děti. 

Pokud již musíte autem jet a své dítě vézt, nejezděte až před školu, ale vysaďte ho dál. Například na 

Masarykově ulici nebo na Obránců Míru. Viz mapky pod článkem. 

Výzva je letos naplánována na období od 21. 9. do 26. 10. 2020. Během této dob bude škola i za 

podpory města pořádat pro děti různé motivační akce. Samozřejmě pěšky do školy lze chodit i mimo 

tento vyhrazený čas. 

Zdenka Braunerová jistě také chodila všude pěšky. 

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.prazskematky.cz, na stránkách školy a města. 
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