Od jara – pěšky do školy!

Pěšky do školy, už i v Klecanech

Milí rodiče, ve spolupráci se ZŠMŠ Klecany, SRPŠ, zástupci školské rady a školskou
komisí pro děti mládež a tělovýchovu
v Klecanech bychom Vás a Vaše děti rádi
pozvali a inspirovali k ranní chůzi do školy pěšky. Symbolicky pro začátek nové
kapitoly dopravy do školy volíme duben,
měsíc bezpečnosti – i přesto, že 1.dubna
2019 se může jevit jako žertovný termín.
Ale my to myslíme vážně.

i z Remízků, či Astraparku. Právě Boleslavku
a ulici U Louže vnímáme jako citlivé místo,
kde je dětský pěší koridor spíše sázkou do
loterie, než ranní pohodovou procházkou
– proto navrhujeme doporučit dětem vedlejší ul. Na Vyhlídce – která nahoře startuje
přechodem právě od Astraparku.

záchytná místa, kam rodiče mohou děti
přiblížit – nebo prozatím improvizované
„K+R“ u hlavní brány fotbalového hřiště.
I přechod u fotbalového hřiště budeme
zpočátku monitorovat.

Co bezpečnost?

Cílem projektu je inspirovat děti k chůzi do školy a je jedno, jestli s rodiči nebo
s kamarády. Zprostředkovat jim zážitek
nejen ranního setkávání, společné chůze
na čerstvém vzduchu, seznámení se s novými kamarády ze sousedství i společného
sledování času, aby do školy dorazily včas.

Požádali jsme některé rodiče a členy místního Sokola – aby nám pomohli v průběhu
prvního dubnového týdne monitorovat
exponovaná „přechodová místa“ –
u pizza stánku, u hřiště, u hřbitova, u Almy,
případně na křižovatce u hřbitova. Věříme, že počáteční fyzická přítomnost bdělého dospěláka – pomůže dětem a vlastně
i dospělým v novém fungování. Chceme
děti podpořit v jejich odhodlání a ocenit,
že nejedou autem až k bráně školy.

Strážníci městské policie nám přislíbili pomoc – jak jen budou moci – bohužel kapacitně nemůžeme „vyblokovat“
strážníky každý den, také někdy dochází
k situacím, kdy je třeba rychle zasáhnout
– víme však, že nám strážníci obecní policie pomůžou, zejména v prostoru nad
školou, kde najíždí i školková auta.

Jak na to?

Vytipovali jsme možná místa setkání i oblíbené cesty (koridory), kterými děti chodí, nebo by chodit mohly. Všechny můžete nalézt v přiložené mapce. Cesty vedou
z náměstí – resp. Vinice, i z Mexika, ale

Víme, že všichni nemohou chodit pěšky.
Některé děti bydlí docela daleko, některé jsou přespolní … Proto jsme navrhli

Pomůže nám obecní policie?

Držte nám palce. Nebo spíš našim dětem,
aby si pěší chůzi do školy – s naší pomocí
i podporou užívaly, zažily nová dobrodružství
a v neposlední řadě, dorazily do školy včas.

Hezké jaro!

