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Kdo nabízí projekt „Pěšky do školy“

Pěšky do školy, je projekt společnosti Operátor ICT, a. s., patřící mezi městské společnosti zajišťující
pro hlavní město Prahu tyto služby:
•
•
•
•

Koordinace projektů Smart Prague v rámci koncepce Smart Prague do roku 2030
Realizace pilotních ICT projektů od návrhu až po implementaci
Poradenství v oblasti ICT a správa dat
Provoz multifunkční elektronické jízdenky Lítačka

Společnost Operátor ICT, a. s. vytváří pro obyvatele Prahy a její návštěvníky projekty Smart Prague a
chce tak, aby sami Pražané přispěli svými nápady, jak modernizovat metropoli a formovat tak tvář
hlavního města. Sbírá proto podněty a zajímavé z nich vyhodnocuje. Na základě podnětů Pražanů byl
vytvořen mimo jiné i tento projekt.

-

Zkušenosti s projektem

Projekt Pěšky do školy není novinkou, vznikl již roku 1992 v Austrálii, kde se těší velké oblibě. Důkazem
obliby je zájem o projekt v zahraničí, následně rozšířil se do dalších zemí, jako je např. Švýcarsko,
Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Německo a také Velká Británie.
Ve Španělsku je projekt podobný našemu, nazvaný Trazeo, vytvořený Madrid Smart Lab. Trazeo je
založen na vytvoření skupiny lidí, kteří sdílejí zájem, aby jejich děti chodili ze školy a do školy pěšky ve
skupině, vedené dospělým.
Trazeo nabízí zlepšení v každodenní komunikaci, kdy je účast v pěším doprovodu spojena se systémem
pobídek a odměn a inspiruje tak rodiny k zapojení do aplikace. Touto metodou se inspiroval také náš
projekt a chce účastníky motivovat k zapojení do projektu sbíráním bodů, které budou moc využít
v různých akcích u partnerů projektu. (ZOO, alza.cz, atd.)

-

Podmínky účasti

Projekt je založen na mobilní aplikaci organizující odchod a příchod, ve které mohou rodiče sledovat
pohyb svých dětí a jejich průvodce, podmínkou pro účast v projektu je tedy pouze stažení této aplikace,
která je pro ně zdarma. Pro rodiče tak představuje projekt ušetření jak časové, tak finanční nemusí děti
dovážet do školy. Pilotní projekt je financován z rozpočtu hlavního města Prahy, rodiče tak nemusí
vynaložit žádné finance.
Pilotní část projektu je určena pro děti z prvních a druhých tříd. Děti budou vybaveny reflexními
vestami.

-

Časové omezení / pilotní projekt

Projekt se nachází v pilotní fázi, která potrvá tři měsíce. Společnost Operátor ICT, a.s. Na základě
výsledků z pilotního provozu se projekt aplikuje na území celého hlavního města.
Předpokládanou skupinou dětí účastnících se projektu jsou žáci prvních a druhých tříd, přičemž by
každá skupina měla mít nanejvýš deset dětí. Pro pilotní provoz je stanovené časové omezení chůze 20
min., které odpovídá vzdálenosti 1 km v okruhu školy tak, aby cestu děti bez problémů zvládly.

-

Podíl a role školy, právní rámec, odpovědnost /princip

Školy v projektu vykonávají informační a partnerskou roli, nenese tedy žádnou odpovědnost za
studenty při jejich „účasti“ v projektu. OICT obeznámí rodiče a děti s projektem, dále připraví smlouvy
mezi rodiči dětí a asistenty, kteří si budou děti od rodičů přebírat, na jejíž základě ponese veškerou
odpovědnost za děti příslušný asistent. Asistenty bude v pilotním provozu vybírat společnost Operátor
ICT, a.s. pouze z vybraných a patřičně proškolených zájemců.
Pokud se pilotní provoz osvědčí, bude zaveden ve větším měřítku v hlavním městě, může se
doprovodem stát kromě placeného asistenta taktéž dobrovolník z řad rodičů, prarodičů či jiný
dospělých, jako je tomu v zahraničí.

-

Jak budou rodiče deklarovat zájem

Každý rodič, který má zájem zúčastnit se projektu, kontaktuje organizátora, kterým je OICT na adresu
peterka@operatorict.cz . Po registraci bude poskytnuta mobilní aplikace, kterou si rodič stáhne do
mobilního telefonu a přihlásit své dítě/děti. K veškeré komunikaci mezi rodiči a asistentem bude sloužit
tato mobilní aplikace, ve které je k těmto účelům dostupný chat.
Konkrétní trasa a sběrná místa budou nadefinovány přesně, až dle počtu a bydliště dětí přihlášených
do programu. Dítě je pak možné začlenit do konkrétní trasy prostřednictvím výběrového seznamu
v aplikaci. Rodiče mohou sledovat pohyb dětí v reálném čase a lokalizovat ho pomocí GPS signálu, díky
tomu mají přehled o pohybu své ratolesti.

-

Cíl projektu „Pěšky do školy
•
•
•
•
•

Snížit silniční provoz v okolí škol s pozitivním dopadem na životní prostředí (např. snížení
výskytu CO2 atd.)
Vést děti ke zdravému způsobu života a aktivnímu pohybu
Učit děti samostatnosti a nezávislosti na rodičích
Úspora času i finančních prostředků rodičů
Během společné cesty do školy děti budou s kamarády, mají tak možnost poznat děti i z jiných
tříd a také se orientovat v okolí svého bydliště a bezpečně se v něm pohybovat

