Podporené projekty
Názov grantového programu v nemeckom/ slovenskom jazyku
P.č.

Názov žiadateľa/ Mesto

Žiadateľ- kraj

Názov projektu

Materská škola
Obrancov mieru
1
876/5, Detva

Banskobystrický
kraj

3 000,00 €

Materská škola
SNP 27
962 31 Sliač

Banskobystrický
kraj

„Bezpečne na cestách s V areáli MŠ vybudovať dopravné ihrisko. Slúžiť bude deťom našej
Makulienkou“
MŠ a všetkých MŠ v Detve a blízkeho okolia. Hravou formou budú
rozvíjať a prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti na
cestách.
S múdrou sovou
Zážitkové učenia je pre deti veľmi prínosné a obohacujúce. Dieťa
bezpečne na ceste
získava svoje vedomosti na základe vlastnej skúsenosti a preto aj
forma interaktívnej hry bude pre deti zdrojom získania vedomostí
praktickou skúsenosťou.
Overenie vedomostí, formou zážitkového učenia S múdrou sovou
bezpečne na ceste ,si deti s postavičkami Zákazko, Príkazko,
Výstražko a spoločne s Múdrou sovou si na stanovištiach
zopakujú získané poznatky z oblasti pravidiel cestnej premávky,
správania sa v autobuse, vo vlaku.
"Bezpečne na cestách" Chceme zvýšiť bezpečnosť viacnásobne postihnutých detí zo
špeciálnej materskej školy v cestnej premávke a zatraktívniť, rozšíriť
a skvalitniť vzdelávanie v rámci dopr. výchovy.
- poukázať na možnosti zlepšenia bezpečnosti detí na cestách pri
zoznamovaní sa so základnými pravidlami pohybu v cestnej
premávke
- praktickými skúsenosťami a zážitkami získavať požadované
kompetencie z oblasti dopr.výchovy
- vybudovať u detí návyk bezpečného prechádzania cez cestu pod
vedením starších osôb
-zvyšovať povedomie o možných nebezpečných situáciách a
hľadať možnosti, ako týmto situáciám predchádzať
- v spolupráci s rodičmi vytvárať väčšiu informovanosť o otázkach
dopravnej výchovy, posilňovať starostlivosť o svoje zdravie a
neohrozovať zdravie iných, uplatňovať bezpečnú jazdu na
verejných komunikáciách.

3 000,00 €

2

Spojená škola,
Banskobystrický
Rekreačná cesta 393, kraj
96801 Nová Baňa

3

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Podpora sumou

3 000,00 €

Občianske združenie Bratislavský kraj
"Škôlkár"
(pri materskej škole
Vinosady)

Interaktívne k
bezpečnosti na ceste

Ide o projekt zameraný na dopravnú výchovu, prostredníctvom
ktorého si deti formou rôznych variabilných hier využiteľných v
každej forme denného režimu v materskej škole (ranné hry,
cvičenie, pobyt vonku, hlavná činnosť a záujmová činnosť)
prirodzene osvoja základy pravidiel účastníkov cestnej premávky.
Deti, ktoré sa zúčastnia tohto projektu si osvoja základy pravidiel
cestnej premávky, správania sa na ulici a využívaním dopravného
ihriska si overia získané vedomosti v praxi. Získajú vedomosti o
práci policajtov, záchranárov a hasičov a tým si vytvoria
uvedomelý postoj k týmto dôležitým profesiám

1 681,00 €

Materská škola
Bohrova 1, 85101
Bratislava

Bratislavský kraj

S KOLOBEŽKOU DO
ŠKÔLKY

Cieľom nášho projektu je vybudovanie dopravného ihriska pre deti
predškolského veku, na školskom dvore našej materskej školy, aby
pomocou praktického vyučovania a zážitkového učenia získali
požadované kompetencie z oblasti dopravnej výchovy a tým sme
ešte aktívnejšie mohli napĺňať ciele, ktoré sme si stanovili v projekte
Kolobežka rýchlo bežká... Vytvorením upravenej rovnej plochy s
vyznačenými cestami, prechodmi pre chodcov, bezpečnej z
hľadiska mobility detí na detských kolobežkách, odrážadlách,
trojkolkách a bicykloch, označenú detským semaforom a
maketami dopravných značiek získame priestor na stimulovanie
psychomotorických kompetencií detí v oblasti dopravnej výchovy
na vlastnom území.

3 000,00 €

Materská škola
Linzbothova 18, 821
06 Bratislava
6 (s elokovanými
pracoviskami na
Latorickej 2,
Dudvážskej 4)

Bratislavský kraj

Keď semafor žmurká

Projekt zahŕňa výstavbu dopravného ihriska v MŠ Linzbothova. Je
určený pre deti zo škôlky na osvojovanie si základných návykov pri
správaní na cestách. Zároveň bude na výchovné hodiny prijímať
deti z elokovaných pracovísk Dudvážska a Latorická (počet detí
spolu 400).

3 000,00 €
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5

Materská škola
Školská 5/
Michalovce

Košický kraj

Malý dopravák
/ akcia pre 140 deti z
našej MŠ aj pre
pozvané detí z iných
MŠ v meste/

V oblasti dopravnej výchovy každoročne v septembri a v apríli
organizujeme De´resp. Týždeň bez áut a Malý dopravák v apríli v
spolupráci s Policajným zborom a Slovenským červeným krížom.
Na tieto akcie si deti doposiaľ nosia vlastné bicykle, odrážadlá,
kolobežky. Robíme to len na prenosnom dopravnom ihrisku a
preto by sme uvítali stabilnejšie - betónové dopravné ihrisko.
Naším preventívno - výchovným projektom chceme sa podieľať na
znižovaní dopravných nehôd, oboznámiť deti s dopravnými
značkami, situáciami, pokynmi policajtov pri riadení premávky,
poznať vybavenie chodca, cyklistu,...

2 750,00 €

Materská škola
Budkovce 119

Košický kraj

Dopraváčik- ,,detský
vodičák"

Materská škola Budkovce sa aktívne venuje dopravnej výchove vo
svojej edukačnej činnosti, zapojili sme sa do projektu Goodyear–
Bezpečná škôlka. Je našou prioritou zvyšovať pripravenosť detí
v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke, viesť ich k získavaniu
potrebných kompetencií.
„Škôlkari na cestách“ – Naším zámerom je zaviesť interaktívnu formu výučby dopravnej
dopravná výchova
výchovy v materských školách. Deti sa budú podieľať na tvorbe
hrou
didaktických pomôcok, záživnou formou sa zoznámia s pravidlami
cestnej premávky. Na novom dopravnom ihrisku si overia svoje
znalosti v praxi.
Plánované aktivity možno rozdeliť podľa charakteru na dve
skupiny:
• Edukačné aktivity
• Praktické aktivity – cieľom týchto aktivít je vytvoriť dopravné
ihrisko a na rôznych modelových situáciách naučiť deti správne sa
zachovať ako účastník cestnej premávky.
S pampúšikom
Na Pampúšikovej ceste budú deti spoznávať bezpečnosť na
bezpečne na cestách
cestách pomocou interaktívnych hier a rozprávok. Deti budú
prostredníctvom rozprávky spoznávať a zdôvodňovať význam
dodržiavania pravidiel cestnej premávky pod vedením učiteliek ,
policajtov a rodičov detí.

2 650,00 €
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Materská škola s
Nitriansky kraj
vyučovacím jazykom
maďarským - Óvoda,
Šahy

9

Materská škola
Hontianska Vrbica
10 (zriaďovateľ – Obec
Hontianska Vrbica)

Nitriansky kraj

3 000,00 €

2 945,00 €

Materská škola
Krškany 158
11 934 01, Levice

Nitriansky kraj

Bábka Málka v
autoškole

Materská škola
Prešovský kraj
Budovateľská 428/4,
Hanušovce nad
Topľou 094 31

Dopravné ihrisko pod
bocianím hniezdom

Rodičovské združenie Trenčiansky kraj
pri Materskej škole,
Ul. J. Matušku 759/1,
971 01 Prievidza

Detské dopravné
ihrisko s
Volkswagenom

12

13

V spoločnosti bábky Málky absolvovať oboznamovanie sa s
dopravnými značkami, dopravnými situáciami v interiéry triedyedukačné aktivity a hry, pracovné listy, riešenie úloh na
interaktívnej tabuli, na dopravnom ihrisku aplikujú v praxi získané
teoretické vedomosti, deň otvorených dverí.
Dôležitosť tohto projektu je v tom, aby si deti prakticky využívali
dopravné situácie na detskom dopravnom ihrisku, ktoré by sa
vybudovalo v areáli našej MŠ ,,Pod bocianím hniezdom“ a
realizácie interaktívnej súťaže s dopravnou tematikou.
Základným cieľom je s deťmi v praktických situáciách
uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke
podľa predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu alebo
korčuliara. Spoznávať semafor, prechod pre chodcov, ale aj
políciu, ktorá dohliada na poriadok v cestnej premávke.
Interaktívnou súťažou s dopravnou tematikou pre deti upevniť a
vytvoriť modernejší spôsob výučby o bezpečnosti na cestách.

1 500,00 €

Projekt je zameraný na rozvíjanie spôsobilostí detí v oblasti dopravnej

2 999,72 €

výchovy, podporenie záujmu detí o dopravu a zlepšenie bezpečnosti detí
v cestnej premávke vybudovaním prenosného dopravného ihriska.
Aktivity z dopravnej výchovy ako prierezovej témy Štátneho
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie zaraďujeme do
výchovno-vzdelávacieho procesu počas celého roka. Realizujeme ich v
edukačnej činnosti v triedach, ale najmä počas pobytu detí vonku.
Priamym pozorovaním dopravy počas vychádzok deti sledujú dopravné
situácie. Veľkým prínosom bude aktívna účasť detí v dopravných
situáciách na dopravnom ihrisku, ktoré plánujeme pripraviť priamo na
školskom dvore MŠ.

3 000,00 €

Materská škola
Moravský Svätý Ján

Trnavský kraj

SO ZÁHORÁČIKOM
NEMOTORÁČIKOM
BEZPEČNE NA CESTE

Zvýšiť praktické povedomie detí o pravidlách cestnej premávky a
bezpečnosti na cestách. Následne naučiť, overiť a zdokonaliť
uplatnenie týchto vedomostí v praktických situáciách realizovaných
na dopravnom ihrisku.----Vybudovanie dopravného ihriska bude
slúžiť na realizovanie rôznorodých aktivít zameraných na
dopravnú výchovu. V prvej fáze počas aktivít si deti budú
osvojovať vedomosti a zručnosti v teoretickej i praktickej rovine v
podaní pedagogických zamestnancov materskej školy, učiteliek. V
druhej fáze by túto úlohu prevzali aj odborníci, zamestnanci
záchranných zložiek SR – policajti, hasiči a rýchla zdravotná
služba. Chceli by sme zorganizovať podujatie s názvom „SO
ZÁHORÁČIKOM NEMOTORÁČIKOM BEZPEČNE NA CESTE“.
Táto akcia by bola minimálne 3-krát do roka. Ide o tri týždne plné
poznania a zábavy.

2 912,76 €

"Sebaisté dieťa v
doprave"

Cieľom projektu je zlepšiť a rozšíriť možnosti využitia mobilného
detského dopravného ihriska, dobudovaním vhodnej pevnej
plochy zo zámkovej dlažby pre jeho vhodnejšie umiestnenie, s
ďalšou možnosťou jeho rozširovania, s umiestnením v priestrannom
areáli školskej záhrady elokovaného pracoviska Detvianskej ulice
č. 46 v Piešťanoch, ktorý bude slúžiť všetkým deťom
predprimárneho a primárneho vzdelávania mesta Piešťany.

2 999,80 €
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Materská škola,
Trnavský kraj
Valová 40, 921 01
Piešťany
Elokované pracoviská
15
Detvianska č. 46 a
Považská č. 1, 921 01
Piešťany
Materská školaÓvoda, Košúty

16

Trnavský kraj

Múdro a bezpečne na Naša materská škola je jediná v našom regióne, ktorá vlastní
cestách!
dopravné ihrisko- cyklopark. Prostredníctvom projektu by sa nám
podarilo pripraviť deti predškolského veku v našom regióne na
budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke.
Kvalitnejšie, bezpečnejšie vybavený cyklopark by prispieval k
psychomotorickému rozvoju detí a zníženiu nehodovosti a úrazov
detí v našom regióne. Prostredníctvom aktivizujúcich
interaktívnych učebných metód, využitím IKT pomôcok podporiť
záujem detí v našom regióne o dopravnú výchovu- interview s
políciou, tvorba knihy, autá budúcnosti- výstava, videoklip o
doprave, kvíz.

1 490,00 €

Základná škola s
materskou školou
17
Babín

Žilinský kraj

POZORKO je kamarát, Pozorko pomôže deťom osvojiť si špeciálne pohybové zručnosti pri
povedie nás na cestách jazde na detských dopravných prostriedkoch, ľahšie sa orientovať
v dopravnej výchove a naučí deti bezpečne sa správať na cestách.

3 000,00 €

Dopraváčik

Projekt je zameraný na deti predškolského veku zo 7 Materských
škôl Nového Mesta nad Váhom, celkom 650 detí. Revitalizáciou
dopravného ihriska vytvoríme kompetencie na bezpečnejšie
správanie sa detí v cestnej premávke. Aktivity - realizáca
dopravného ihriska; pravidlené edukačné aktivity s dopranou
tematikou pre zapojené MŠ podľa stanoveného harmonogramu.

2 994,60 €

Materská škola Sirník Košice

Bicykel je kamarát, na
ktorom bezpečne
jazdím rád.

2 440,00 €

Materská škola,
Prešov

Škôlkari na ceste

Hravou formou, spojením edukačných a praktických činnosti získať
a rozvíjať elementárne poznatky o bezpečnosti na cestách, pri
ceste do školy a jazde na bicykli. Vytvoriť cyklistický chodník na
školskom dvore s prechodom pre chodcov a maketami základných
dopravných značiek.
Štátna materská škola s celodennou starostlivosťou bez právnej
subjektivity. Zabezpečuje edukáciu pre 126 deti vo veku 2 – 6
rokov v šiestich typizovaných triedach. Špecifickým zameraním
školy je využívanie aktivizujúcich metód vrátane informačno –
komunikačných technológií a hlavne zážitkové učenie. K tomu
využívame: tematické vychádzky, praktické ukážky, besedy s a
návštevy policajtov, kynológov, záchranárov, hasičov. Škola má
vypracovaný interný edukačný projekt „Dopraváčik“ zameraný na
dopravnú výchovu, čo posilníme vybudovaním dopravného
ihriska.

Materská škola
Trenčín
Ul.Poľovnícka č.12
Nové Mesto nad
Váhom
18 elokované pracovisko
MŠ Ul.J.Kollára č.25
915 01 Nové Mesto
nad Váhom
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Prešov

3 000,00 €

ZŠ s MŠ Brodno 110
010 14 Žilina

Žilina

Zámerom nášho projektu zážitkovým učením pripraviť deti na
bezpečný pohyb v cestnej premávke, zvýšiť povedomie o
pravidlách cestnej premávky. Snahou pedagogických
zamestnancov je vytvoriť pre deti navštevujúce MŠ bezpečné
prostredie na aktívnu pohybovú činnosť na bicykloch, kolobežkách
a trojkolkách v areáli školy. Prostredníctvom projektu chceme u
deti rozšíriť vedomosti o bezpečnosti, vhodnom správaní sa na
ceste, spoznávaní svetelných signalizačných zariadení a znížiť tak
nehodovosť a úrazovosť na cestných komunikáciách. Všetky tieto
aktivity chceme podporiť interaktívnymi metódami a prostriedkami.

1 650,00 €

Základná škola Lutiše Žilina
s Materskou školou
Lutiše

Po Lutišiach bezpečne! Cieľom nášho projektu je využitie ihriska na školskom dvore –
vytvorenie podmienok na použitie ihriska ako dopravného.
Nákupom vhodných dopravných pomôcok na teoretické a
praktické vzdelávanie zmeniť tradičné vyučovanie na zážitkové aj
formou rôznych zaujímavých súťaží a podujatí pre naše deti MŠ,
ale i žiakov susednej obce. Na základe prirodzenej radosti z
pohybu vytvárať a podporovať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a
to pravidelných bicyklovaním, kolobežkovaním i korčuľovaním.

1 350,00 €

MATERSKÁ ŠKOLA
DOLNÁ 57/37
KREMNICA

HRÁME SA BEZPEČNE MŠ s elokovaným pracoviskom má zapísaných 160 detí. Školský
A S PRAVIDLAMI
dvor je dostatočne veľký a priestranný umožňujúci dopravné hry.
Našim projektom by sme chceli posilniť priame skúsenosti detí
prostredníctvom skutočných dopravných situácii v areáli školského
dvora. Organizovaním športovo- dopravných aktivít priamo v
exteriéri MŠ by sme chceli deťom sprístupniť možnosť bicyklovať sa
, prechádzať sa a jazdiť s vodičským preukazom po škôlkarskej
ceste s dodržiavaním dopravných pravidiel.

1 732,00 €
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Banská Bystrica

My sme dobrí cyklisti

Mesto Revúca
(Materská škola ul.
Sládkovičova 62/6,
050 01 Revúca)

24

SPOLU

Banská Bystrica

Vitajte deti v
dopravnom kútiku

MŠ - 6 tried spolu 140 detí. V našom meste sa nachádza
dopravné ihrisko, ktoré je však pre nás neefektívne – vzhľadom k
veku detí sa nachádza ďaleko od MŠ a jeho vybavenie slúži skôr
pre školopovinné deti. Naša MŠ má k dispozícii priestor, ktorý
plánujeme využiť na vytvorenie hracej plochy s dopravnou
tematikou – dopravné koberce, značky, semafory, autá, kolobežky,
didaktický materiál.
Prínos a význam projektu pre MŠ:
Interaktívnym spôsobom, zážitkovým učením a edukačnými
aktivitami budeme rozvíjať návyky bezpečného správania sa v
cestnej premávke.

1 845,60 €

60 940,48 €

