
ZŠ Hlinecká žije v obytné zóně 

Naše škola se nachází v obytné zóně Hlinky.  A to byl jeden z důvodů, proč se zapojila do  projektu " 
revitalizace Hlinek ". Navázala další spolupráci s MěDDM, Bongem a s městskou policií .  Za podpory 
Města Týna nad Vltavou se připravují aktivity,které budou zaměřené nejen na bezpečnost v této 
obytné zóně, ale i  na akce zajímavé a příjemné pro žáky i veřejnost.  V rámci tohoto projektu  
připravuje naše škola pro své žáky , ale i příznivce školy a veřejnost  tři akce:  KVÍZ  MEZI  OBČANY,   
MALOVÁNÍ  ŠKOLNÍ TERASY  a  DEN  S  INTEGROVANÝM  ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM.  Ve stručnosti 
jsem informovala o akcích, které jsme naplánovali. Ale mým hlavním úkolem je seznámit čtenáře s 
výsledkem první akce, která proběhla na konci ledna. Žáci ze 3. , 4., a 5. tříd si vyzkoušeli roli 
"reportérů" a věřte, že si tuto roli velmi užívali.   Malí reportéři oslovili celkem  172 občanů našeho 
města.  Na otázky odpovědělo 49 mužů a 123 žen.  V anketě dále žáci zjišťovali, zda oslovují řidiče či 
neřidiče. A jaký byl výsledek?  Z oslovených mužů pouze 5 neřídí žádný dopravní prostředek. U žen 
tvořily neřidičky necelých 25% z celkového počtu oslovených žen.  Žáci dále zjišťovali, zda  hovoří s 
ženou či mužem žijícím na Hlinkách a nebo v jiné čtvrti našeho města.  I tento výsledek je zajímavý,  
jen 26 % dotazovaných žije na Hlinkách.  Při vyhodnocování odpovědí nám pomohl graf.  Na 
přiloženém grafu je viditelné, že v odpovědích 1, 4, a 6 se dotazovaní  vcelku nemýlili, na otázku 2 a 
3 odpověděl každý druhý správně.  Dotazovaní nejvíce chybovali v odpovědi na otázku č. 5, 
domnívali se , že si děti v obytné zóně mohou hrát jen na hřišti a chodníku. Ale opak je pravdou.  Hry 
dětí jsou povoleny v obytné zóně  přímo v dopravním prostoru.  
Vážení čtenáři, milí spoluobčané, děkujeme vám za trpělivost s jakou jste přistupovali k našim žákům 
při plnění ankety.  
 
      

   

Mgr. Hájková 
ředitelka školy 

  

 

 

 

 

 

 



Okruhy testovaných znalostí v dotazníkovém šetření. 
1. Rozpoznání značky "obytná zóna".  

  2.  Vztah chodců k pohybujícím se vozidlům v obytné zóně. 
 3.  Znalost nejvyšší povolené rychlosti v obytné zóně. 
 4.  Znalost způsobu parkování automobilů v obytné zóně. 
 5.  Znalost míst , kde si mohou děti hrát v obytné zóně. 
 6.  Vztah řidiče k dětem a chodcům v obytné zóně. 
 

     VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ O ZNALOSTI 
 DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ V OBYTNÉ ZÓNĚ 
 

     

otázka číslo počet dotázaných 
počet správných 

odpovědí 
procento správných 

odpovědí 
      

1 172 170 98,84 
 

2 169 80 47,34 
 

3 172 106 61,63 
 

4 172 164 95,35 
 

5 168 21 12,50 
 

6 171 170 99,42 
 

     

     Procento správných odpovědí v jednotlivých okruzích šetření. 

     Procento 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Okruhy šetření  
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CO ZNAMENÁ TATO ZNAČKA?         

     

1.  Parkování pro automobily. 
2.  Stanice městské policie.  
3.  Obytná zóna.   

CHODCI V OBYTNÉ ZÓNĚ?   
1.  Musí umožnit jízdu všem vozidlům.  
2.  Musí umožnit jízdu pouze vozidlům s  
     právem přednosti v jízdě. 
3.  Nemusí brát ohled na pohyb vozidel.  

ŘIDIČ SMÍ JET RYCHLOSTÍ ? 
1.  Nejvýše 30 km/h. 
2.  Nejvýše  20 km/h. 
3.  Nejvýše  40 km/h. 

ŘIDIČ MŮŽE STÁT? 
1.  Na kraji silnice. 
2.  Na každém volném místě.  
3.  Na místech označených jako parkoviště.  

HRY DĚTÍ JSOU POVOLENY? 
1.  Přímo v dopravním prostoru. 
2.  Pouze na chodníku. 
3.  Jen na hřišti a chodníku.  

ŘIDIČ V PŘÍPADĚ NUTNOSTI? 
1.  Nemusí být ohleduplný k chodcům.  
2.  Musí být ohleduplný k dětem i k chodcům. 
3.  Musí být ohleduplný k dětem. 

Pohlaví:  muž              x                žena  
Řidič:    ano              x                ne   
Bydliště:     Hlinky         x                jiná čtvrť,město 

   Správnou odpověď zakroužkujte, děkujeme. 


