Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia - 4. apríla 2018
GP: Bezpečne na cestách
P.č.

Názov žiadateľa/ Mesto Názov projektu

Občianske združenie
"Zelená deťom"
Legerského 18,
1 BA

Krátka charakteristika predkladaného projektu

MŠ Legerského je škôlka zameraná na dopravnú výchovu s vlastným dopravým ihriskom. Okrem našej MŠ
vzdelávame deti aj z ďalších 2 MŠ (MŠ Šuňavcova a MŠ Pionierska) a ZŠ Sibírska - cez 300 detí. Potrebujeme
obnoviť zničené dopravné prostriedky a dokúpiť nové do interiéru. Chceme podporiť deti a rodičov aby chodili
do škôlky na bicykli či kolobežke. Podstatou projektu je: zakúpenie bicyklov a kolobežiek spolu so stojanmi ako
Do škôlky na bicykli aj automatizovaných semafórov a prenosnú zostavu križovatiek na dopravnú výchovu a zatrávňovaciu rohož na
či kolobežke
spevnenie povrchu.

Suma podpory

3 000,00 €

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia detí o rešpektovaní pravidiel cestnej premávky, osvojenie si
vhodného správania na cestách. Vybudovaním mobilného dopravného ihriska so značkami, semafórom,
dopravnými prostriedkami, aby si deti aktívnym prístupom intuitívne vštepili dané pravidlá. Lákavou možnosťou
nasávania informácií (v prípade nepriaznivého počasia) sú aj rôzne modelové situácie v telocvični, videá cez
interaktívne tabule, ktorými škôlka disponuje, a tak sa zachová aj kontinuita vo vzdelávaní.

1 900,00 €

Rodičovské združenie pri
MŠ Pri kríži 2,
Bezpečne na ceste
3 Bratislava

Cieľom projektu dopravného ihriska je podporiť záujem detí o dopravnú výchovu a tak zvýšiť povedomie o
pravidlách cestnej premávky. Umožniť deťom využiť svoje teoretické poznatky aj prakticky priamo v priestoroch
materskej školy, v úlohe chodca, ale aj vodiča a tým predchádzať reálnym nežiadúcim dopravným situáciám.
Pomôcť deťom uvedomiť si dodržiavanie pravidiel cestnej premávky aj v reálnom živote.

3 000,00 €

Súkromná materská
škola Bilíkova 34,
4 Bratislava

Detské dopravné
ihrisko

Sme škôlkou fungujúcou v meste a prevažná časť našich malých zverencov vyrastá priamo v mestskej časti
Dúbravka. Preto sme sa rozhodli ponúknuť našim deťom základy dopravnej výchovy, ktoré by im pomohli
bezpečne sa orientovať v prostredí, kde trávia väčšinu svojho času. To je tiež dôvod, prečo by sme radi
vybudovali detské dopravné ihrisko na priľahlej nevyužitej asfaltovej ploche. MČ Dúbravka zámer projektu víta.

3 000,00 €

ZŠ s MŠ Studienka 222,
5 Studienka

Naším projektom chceme vytvoriť pre deti a žiakov prostredie na oboznámenie sa s dopravnou bezpečnosťou a
BEZPEČNE NA
získanie praktických návykov bezpečného správania sa v cestnej premávke na mobilnom dopravnom ihrisku.
CESTE alebo TAK JE Dopravná výchova je povinnou súčasťou prierezových tém obsiahnutých v štátnom i školskom vzdelávacom
TO SPRÁVNE
programe a neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania detí a žiakov.

3 000,00 €

Materská škola,
Jána Kollára 896,
6 901 01 Malacky

Renovácia
dopravných ihrísk

Podstatou je renovácia už existujúcich dopravných ihrísk v každej budove MŠ, aby ich deti mohli plne využívať a
nacvičiť si správne reakcie chodca a cyklistu v doprave. Súčasťou projektu je aj kúpa nových detských
dopravných prostriedkov.

3 000,00 €

Nebojme sa
dopravy

Naša MŠ sa nachádza na periférii mesta Malacky. Deti z tejto spádovej oblasti budú dochádzať do školy v meste.
Náš projekt je prioritne zameraný na spoznávanie pravidiel cestnej premávky s cieľom v maximálnej miere
eliminovať úrazy detí našej MŠ spôsobené pri doprave. Deti sa majú naučiť správne reakcie chodcov, cyklistov,
naučiť sa správať sa vo verejných doprav. prostriedkoch, nakoľko po nástupe do ZŠ budú účastníkmi cestnej
premávky pri dochádzaní do školy.

2 600,00 €

Doprava, doľava,
učenie je zábava.

Projekt vybudovať dopravné ihrisko vznikol s cieľom sprístupniť deťom praktickú dopravnú výchovu priamo v
areáli škôlky. Zvýšiť frekvenciu výuky, nakoľko dnes majú praktickú výuku len 2x do roka. Ďalej je zámerom
prehĺbiť doterajšie teoretické vedomosti z projektu Dopraváčik, ktorý už dnes v škôlke funguje. Cieľom je hravou
a zážitkovou formou vzdelávať deti od útleho veku v doprave. Žiaci sa naučia, akými pravidlami sa riadi cestná
doprava, spoznajú význam dopravných značiek a križovatiek.

3 000,00 €

Bezpečne s
Hviezdičkou

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky, bezpečnému pohybu detí po ulici, v meste,
čím prispeje k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti detí i utváraniu povedomia o dopravnej výchove. Aktivity sa budú
realizovať aj pre klientov DSS Skalica Zelený dom so zámerom rozšírenia si vedomostí i praktických skúseností v
rámci možností klientov DSS i detí materskej školy. Získané poznatky budú deti využívať i v primárnom
vzdelávaní i v dospelosti.

2 500,00 €

OZ Zámoček
Materská škola
Kuzmányho 9,
2 BA Staré mesto

OZ Rakárenček
Rakárenská 50, 901 01
7 Malacky
Občianske združenie
Chrobačikovo
Hlavná 49,
8 Nová Dedinka

RZ pri I. MŠ
Hviezdoslavova 1,
9 Skalica

Obec Matúškovo
Cintorínska 138,
10 Matúškovo

Bezpečie detí na
cestách

Zážitkové učenie s deťmi plánujeme zdokonaliť na dopravnom ihrisku, aby sa deti oboznámili so semaforom, so
zvislými a vodorovnými dopravnými značkami, aby sa stali správnymi účastníkmi cestnej premávky. Projektom
chceme motivovať deti k bezpečnému používaniu dopravných prostriedkov, k bezpečnému správaniu sa v
cestnej premávke podľa predpisov v role chodca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara, pripraviť deti na budúci
Na ceste nie si sám samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke predvedením praktických situácií.

Elok. pracovisko Kolónia
544,
Senica - MŠ
L. Novomeského 1209/2 Bezpečne pešo i na
bicykli
11 Senica

2 991,00 €

Zámerom projektu je hravou formou vplývať na osvojenie si spôsobilostí a zručností potrebných v cestnej
premávke v úlohe chodca a cyklistu, osvojenie si správnej jazdy na bicykli, zvyšovanie sebadôvery, sebavedomia
a sebadisciplíny detí, zvyšovanie pohybovej kondície a zdravia detí. V rámci projektu sa deti naučia základným
pravidlám cestnej premávky na detskom dopravnom ihrisku, poznajú niektoré dopravné značky a naučia sa
rešpektovať svetelné signály semafora.

1 633,48 €

Chceme sa zamerať u našich Archákov na orientáciu v priestore, s ktorou majú veľký problém, aj na ľavopravú
orientáciu. Pomocou arteterapie si vytvoria preventívnu pomôcku PEXESO. Nielenže si naši klienti vďaka tvorbe
Archácke pexeso o rozvinú koordináciu oko - ruka a vytvoria pexesa, ale sa pri hre a zažitkovou formou naučia rozlišovať pravú a
bezpečnom
ľavú stranu, kedy je bezpečné prejsť cez prechod pre chodcov bez semafóra. Do projektu zapojíme aj našich
prechode cez cestu študentov - dobrovoľníkov z VŠ, ktorí chodia do nášho DSS na prax.

550,00 €

Materská škola Lednické
Rovne
Súhradka 205, Lednické Dopravné ihriskocyklotrasa
13 Rovne

Našim cieľom je dobudovanie dopravného ihriska - cyklotrasy v materskej škole, čím deti získajú poznatky o
pravidlách cestnej premávky, prostredníctvom didaktických a praktických aktivít. Deťom sa zlepšia možnosti
trávenia pobytu vonku. Konkrétnym výsledkom bude veľkolepý areál dopravného ihriska rozšírený o cyklotrasu
vedenú okolo celej budovy MŠ, Dopravné ihrisko treba zabezpečiť materiálnym vybavením a pomôckami,
určenými pre deti na poznávanie pravidiel cestnej premávky.

3 000,00 €

Materská škola A.
Grznára 1444, Považská
,,Pozor červená"
14 Bystrica

Cieľom projektu je vybudovanie funkčného dopravného ihriska v priestore areálu materskej školy. Umožniť tak
deťom získavať vedomosti jednoduchými ukážkami praktických situácií v bezpečnom prostredí dopravného
ihriska v areáli školského dvora. Pomocou vzdelávacích aktivít budeme utvárať elementárne poznanie o
fungovaní dopravy s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu na tému „Na ceste nie si sám“. Pripravíme naše
deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb na bicykli v cestnej premávke.

3 000,00 €

Archa, n. o.,
5. apríla 792/14,
12 Bánovce nad Bebravou

Základná škola,
Pribinova ul. 123/9,
15 Nováky

Projekt je zameraný na zhotovenie prenosného dopravného ihriska. Žiaci sa budú prakticky učiť chodiť a jazdiť
podľa pravidiel cestnej premávky. Na ihrisku sa oboznámia s dopravnými značkami, semaformi. Žiadna teória
Bezpečne v cestnej nemôže nahradiť prax! Žiak si tu bude môcť bez obáv vyskúšať pohybovanie sa po dopravnom ihrisku. Tu mu
ešte nehrozí zranenie, úraz. Chyba v cestnej premávke však môže mať ťažké dôsledky.
premávke

3 000,00 €

Zameranie plánovaného projektu je najmä o osvojovaní návykov v oblasti dopravnej výchovy. Každodenným
využívaním pomôcok a výdobytkov získaných prostredníctvom daného projektu by bolo možné oboznamovať
deti s rôznymi situáciami prostredníctvom hrania rolí, zážitkového učenia či riešením rôznych situácií. Projekt by
deťom umožnil osvojiť si riešenie problémových situácií či správanie sa na ceste a v premávke,kde by sa mohli
zapojiť aj zástupcovia iných komunít, čím by boli naplnené ciele vzdelávania

3 000,00 €

Centrum voľného času Szabadidőközpont
BEZPEČNE NA
CESTÁCH
17 Mostová 2, Kolárovo

Projekt dopravného ihriska je zameraný na zvýšenie povedomia detí o bezpečnosti na cestách, pretože aj oni sú
účastníkmi dopravy a často, žiaľ, ako účastníci dopravných nehôd. Podstatou je revitalizácia schátralého
priestoru na verejné dopravné ihrisko. Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu zdravia a života detí
prostredníctvom získania poznatkov o pravidlách cestnej premávky a správania sa na ulici, a možnosti ich
uplatnenia v praktických aktivitách.

3 000,00 €

Revitalizácia
Detského
O.Z.T.K.T.
ul. Nešporova č.1017/8, dopravného ihriska
v ŠALI
18 Šaľa

Dopravné ihrisko na Nešporovej ul. v Šali bolo postavené pred vyše 40 rokmi a bolo postavené podľa noriem,
čiže spĺňa kritériá výučby aj podľa nových noriem. Snažíme sa ho udržovať, t.j. kosiť trávu, starať sa o stromy a
čistotu. Dopravné značky vandali vďaka verejnému prístupu zväčša pokradli a zničili a semafóry už asi 10 rokov
doslúžili. Keďže na toto dopravné ihrisko chodia deti z materských a základných škôl z celej Šale, chceli by sme
ho zrevitalizovať. Vybaviť ho novými semafórmi a značkami.

3 000,00 €

Základná škola
Eliáša Lániho 261/7,
19 Bytča

Bezpečná škola bezpečná mesto

Využitie skúseností v jazde na bicykli v praktickom živote je ústrednou myšlienku projektu. Hoci je výchova
zodpovedného účastníka cestnej premávky dlhodobým procesom, realizáciou projektových aktivít si žiaci zvýšia
povedomie o bicykli a cestnej premávke. Zážitkové učenie má svoje špecifiká zvlášť v primárnom vzdelávaní.
Vybudovaním nového dopravného ihriska, budú môcť žiaci zažiť a osvojiť si praktické skúsenosti, ktoré sú
potrebné k bezpečnému a zodpovednému správaniu sa v doprave.

1 977,00 €

Základná škola s
materskou školou
Hradná 342,
20 Liptovský Hrádok

Bicyklom do školy

Revitalizácia už existujúceho schátralého dopravného ihriska,aby mohlo aj naďalej slúžiť svojmu účelu, t.j.
výchove žiakov materských a základných škôl. Mesto ako zriaďovateľ školy, plánuje zrevitalizovať z vlastných
prostriedkov plochu samotného ihriska /zväčšenie plochy a nový asfaltový povrch/

2 864,74 €

Základná škola s
materskou školou
21 Mútne, Mútne 222

Cieľom projektu je vytvoriť dopravné ihrisko, kde sa deti aktivitami naučia pravidlá cestnej premávky, správne
prechádzať cez cestu, jazdiť vpravo, správne reakcie na svetelné signály, používanie reflexných prvkov,
poznávanie dopravných značiek. Zážitkovým učením sa deti naučia ako sa majú správne orientovať v cestnej
Škôlkarik bezpečne premávke ako chodci aj ako cyklisti, ako sa majú v rôznych situáciach správne rozhodnúť. Jazdou na odrážadlách
na ceste
rozvíjať koordináciu, motoriku detí a komunikačné zručnosti pri hrách.

2 966,00 €

Žiaci našej školy majú veľmi radi pohyb a trávia veľa času v areáli školy a na detskom ihrisku. Na zvýšenie ich
bezpečnosti počas hier by sme chceli naučiť deti ako sa bezpečne správať pri pohybových hrách a bezpečne sa
správať na cestách počas prechádzok, výletov a exkurzií, chceli by sme ich naučiť spoznávať dopravné značky,
obohatiť výučbu dopravnej výchovy o učebnice a pracovné listy. Za týmto účelom pre ne potrebujeme reflexné
vesty, pásky, kolobežky, prilby,chrániče a didaktické pomôcky. Školu navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím,
autisti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

1 600,00 €

POSILNIŤ TEORETICKÉ VEDOMOSTI DETÍ CEZ SKUTOČNÉ DOPRAVNÉ SITUÁCIE V AREÁLI ŠKOLSKÉHO DVORA.
REALIZÁCIOU ŠPORT.-DOPRAVNÝCH AKTIVÍT PRIAMO V EXTERIÉRI MATERSKEJ ŠKOLY, BY SME UMOŽNILI
DEŤOM BICYKLOVAŤ SA, KOLOBEŽKOVAŤ, PRECHÁDZAŤ A JAZDIŤ S PREUKAZOM CYKLISTU PO ŠKôLKÁRSKEJ
CESTE S DODRŽIAVANÍM DOPRAVNÝCH PRAVIDIEL. NA REALIZÁCIU A PLNENIE CIEĽOV DOPRAVNÝCH AKTIVÍT
BY VŠAK POTREBOVALA MATERSKÁ ŠKOLA VYBUDOVAŤ IHRISKO S DOPRAVNÝM ZNAČENÍM PRIAMO V JEJ
AREÁLI.

2 983,20 €

Materská škola
Hurbanovo
Nový diel 50,
16 Hurbanovo

Bezpečne na
cestách

Spojená škola internátna
v Kremnici, Sama
Chalupku 315/16,
Bezpečne na
Kremica
detskom ihrisku
22

OBEC DÚBRAVY,
23 DÚBRAVY 196, DETVA

S BEZPEČKOM NA
NAŠOM
DOPRAVNOM
IHRISKU

Materská škola, Hlavná
24 57, Riečka

Žiaci si zážitkovo osvoja základné pravidlá pohybu v cestnej premávke pešo, na odrážadle, kolobežke. Deti sa
naučia správne prechádzať cez cestu ešte pred nástupom do ZŠ, aktivitami prispeje k odstráneniu negatívnych
Zebrička je kamarát, vplyvov z prostredia (chodenie a vozenie sa stredom cesty, prechádzanie cez cestu bez priechodu, nesprávne
prechádzanie ak je na semafore červená). Pritom im pomôže plyšová kamarátka "Zebrička", ktorá predstavuje
cez cestu s ňou
priechod pre chodcov. Rodinám umožní zmysluplne tráviť čas na školskom dvore.
prejdem rád

2 389,80 €

ZŠ J.A. Komenského
Revúca, Komenského 7, Dopravná výchova
hrou
25 Revúca

Projekt je zameraný na rovesnícke vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy - starší žiaci budú zábavnou formou
pod dohľadom učiteľa vyučovať mladšie deti,rekonštrukciu a dovybavenie dopravného ihriska, ktoré sme si
svojpomocne vybudovali pred pár rokmi. Súčasťou projektu je zriadenie záujmového krúžku "Dopravko", v
ktorom si budú deti hlbšie rozvíjať svoje vedomosti v dopravnej výchove.Aktivitami projektu chceme zvýšiť
motiváciu detí osvojiť si pravidlá cestnej premávky a aktívne ich zapojiť.

3 000,00 €

Združ. maďarských
rodičov na Slovensku ZŠ
a gymnázium s VJM Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Gymn.,
Ul. ČSA 15, Moldava
Bezpečne do školy
26 nad Bodvou

Sme Základná škola v meste Moldava nad Bodvou, do ktorej chodia hlavne deti zo sociálne slabých rodín. V
ročníkoch 0 až 4 navštevuje našu školu 317 detí, z ktorých 132 detí býva v osade neďaleko mesta. Tieto deti
každodenne absolvujú 3 kilometrovú cestu do školy pešo a späť. Tieto deti sú každodenne ohrozované cestnou
premávkou. Realizáciou dopravnej výchovy pre ročníky 0 až 4 zvýšime bezpečnosť týchto detí na cestách.
Realizáciou projektu vytvoríme v škole dopravné ihrisko a budeme vyučovať dopravnú výchovu novým
interaktívnym spôsobom. Na dopravnom ihrisku budeme môcť vytvárať rôzne situácie, pomocou ktorých si deti
osvoja pravidlá cestnej premávky.

2 880,00 €

Modelovými situáciami kopírovanými z bežného života v mestečku zážitkovou formou nielen vzbudíme záujem
o dopravnú výchovu medzi žiakmi, ktorí sú mentálne, telesne, inak postihnutí a aj autisti, ale vštepíme im
absentujúce pocity zodpovednosti za seba samého, ako aj za blízkych. Vybudovaním exteriérového dopravného
Na ceste nie si sám, ihriska s trvalou hodnotou, zakúpením kolobežiek a odrážadiel naučíme sa bezpečne bicyklovať, prechádzať cez
spolu to zvládneme prechod bez svetelnej signalizácie a hlavne riešiť dopravné situácie.

3 000,00 €

Projektom Školské dopravné ihrisko chceme hlavne žiakom prvého stupňa priblížiť bezpečnosť na ceste, hlavne
bezpečnosť pri ceste do školy, na autobusovú zástavku ale aj pri bicyklovaní a kolobežkovaní. Týmto projektom
chceme obnoviť naše dopravné ihrisko, zakúpiť káry a kolobežky, zakúpiť prilby a chrániče ako aj osadiť na
budovu pavilónu k dopravnému ihrisku informačnú tabuľu s pravidlami dopravnej výchovy.

2 900,00 €

Projektom chceme stimulovať záujem detí o dopravnú výchovu a už v predškolskom veku systematicky vytvárať
základy pre ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti. Oboznamovať sa s pravidlami, nadobúdať trvalé vedomosti, a
eliminovať tak ohrozenie detí v súčasných zložitých situáciách dopravnej premávky. Školský areál obohatiť o
prvok, ktorý bude trvalým prínosom. Zároveň podporiť prebiehajúci edukačný projekt "Bezpečná škôlka".

2 955,00 €

Spojená škola
J. Dózsu 32,
27 Veľké Kapušany

Základná škola Júlie
Bilčíkovej Budkovce,
28 Budkovce 355,

Školské dopravné
ihrisko

OZ Rodičovské
združenie pri materskej
škole Sídlisko Juh 1051,
Semafórko
29 Vranov nad Topľou

Materská škola,
Ul. Dukelských hrdinov
30 č.2078/13, Snina

Spolu

Dopravná výchoca je dôležitou súčasťou každodenného života detí, preto by sa mala začať rozvíjať už v rannom
veku , keď sa dieťa učí spoznávať okolitý svet. Deti sa už v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej
premávky, a to ako chodci, cyklisti, kolobežkári, ale aj ako cestujúci v osobnej či hromadnej doprave. Pre je veľmi
Bezpečne do škôlky, dôležité, aby sa v materskej škole deti naučili čo najviac o dopravnej výchove, a týmto projektom by sme chceli
zo škôlky
znížiť riziko dopravnej nehodovosti.

2 371,18 €

80 061,40 €

