Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 31.03.2017
Sicher unterwegs/ Bezpečne na cestách
P.č.

Názov žiadateľa/
Mesto

ZŠ s MŠ Riazanská
1 75, Bratislava

Spojená škola
Mokrohájska 3,
2 Bratislava

Občianske
združenie rodičov
pri materskej škole
Cabanova 44,
3 Bratislava

Miesto realizácie

Žiadate
Názov projektu
ľ- kraj

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Žiadaná suma
podpory

Materská škola
Letná 7, Bratislava BA

Využitie multifunkčného dopravného ihriska nielen na výučbu v
oblasti dopravnej výchovy, ale aj na voľné hry. Hlavnou časťou
je vybudovať vhodné prostredie pre deti, pomocou kvalitného
a bezpečného materiálu SmartSoft, čo predstavuje
polyuretánový, vysoko bezpečný a extrémne trvanlivý povrch
Dopravné ihrisko - bez spojov,výborne tlmí nárazy. Pomocou multifinkčného
multifunkčné
dopravného ihriska múžeme deti učiť dopravnú výchovu.

2 999,04 €

MŠ Mokrohájska 3,
Bratislava
BA

MŠ navštevujú deti s telesným postihnutím. Projektom by sme
chceli získať prenosné dopravné ihrisko, trojkolky, kolobežky a
edukačné pomôcky súvisiace s dopravnou výchovou. Deti by si
mohli na vlastnej koži vyskúšať rôzne dopravné situácie, a tým
si upevniť vedomosti a získať praktické zručnosti súvisiace s
cestnou premávkou: poznať nebezpečenstvá súvisiace s
cestnou premávkou, prechádzať bezpečne cez cestu, poznať
Dopravné ihrisko základné dopravné značky a rôzne dopravné prostriedky,
bez bariér
poznať farby semafóra.

2 991,40 €

Ihrisko medzi
ulicami Homolova Cabanova,
Bratislava
BA

Učíme sa
bezpečne ako sa
správať na ceste

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
teoretických poznatkov o pravidlách cestnej premávky a
správania sa na ulici, a možnosti ich uplatnenia v praktických
aktivitách. Dopravné ihrisko bude dostupné pre širokú
verejnosť.

3 000,00 €

Materská škola
Slnečná, Ivanka pri
4 Dunaji

Materská škola
Slnečná, Ivanka pri
Dunaji
BA

Materská škola
Materská škola Gen. Gen. Pekníka 2,
5 Pekníka 2, Pezinok Pezinok

Spojená škola základná škola s
materskou školou,
Ľ. Štúra 155/23,
6 Dudince

BA

Spojená škola základná škola s
materskou školou,
Ľ. Štúra 155/23,
Dudince
BB

Bezpečne v
doprave

CIeľom projektu je u detí zvýšiť pohybovú činnosť,
dodržiavanie bezpečnosti a vhodné správanie sa detí na
cestách, ako aj rozvoj špeciálnych pohybových zručností na
bicykloch,odrážadlách a kolobežkách. Nadobudnutie informácii
o doprave,dodržiavanie pravidiel na ceste. Vybudované
dopravné ihrisko bude slúžiť deťom Materskej školy v rámci
výučby dopravnej výchovy celoročne.Bude poskytovať deťom
interaktívne vyučovanie a výchovu k bezpečnosti na cestách.

3 000,00 €

Prostredníctvom projektu by sme radi vytvorili na všetkých
troch dvoroch podmienky, ktoré by motivovali deti k učeniu a
získavaniu kompetencií v dopravnej výchove. Počas realizácie
edukačných aktivít si deti osvoja poznatky o doprave a cestnej
premávke a pri pobyte detí vonku si môžu tieto poznatky
overiť. Do projektu chceme zapojiť väčšinu rodičov našich 280
detí , ktorí nám pomôžu pri realizácii. Výrazne posilníme
aktivity z dopravnej výchovy, ktoré zaraďujeme do výchovnoCestou k novému vzdelávacieho procesu počas celého roka o praktický
poznaniu
"zážitkový"nácvik v teréne.

2 600,00 €

Predkladaný projekt je zameraný na účinnú dopravnú výchovu.
Vybudovaním dopravného ihriska sa deti budú učiť formou hry
a zážitku a budú nadobúdať vedomosti, ktoré budú pre ich
budúci život veľmi potrebné. Spoznajú dopravné značky,
naučia sa rešpektovať pravidlá dopravy. Stanú sa z nich
uvedomelí účastníci cestnej premávky. Výstupy projektu
umožnia, aby deti nadobúdali trvalé vedomosti. Školský areál
Dopravné značky, bude obohatený o prvok, ktorý bude pre budúcnosť materskej
máte slovo!
školy predstavovať významný krok vpred.

3 000,00 €

Materská škola,
Bratská 1482/9,
7 Banská Štiavnica

Materská škola,
Bratská 1482/9,
Banská Štiavnica

Materská škola,
Jána Cikkera 651/2, MŠ J. Cikkera
651/2, Sliač
8 Sliač

DSS Archa, n. o.,
Bánovce nad
9 Bebravou

DSS Archa, n. o.,
Bánovce nad
Bebravou

BB

Cieľom projektu je vybudovať mobilné dopravné ihrisko v
exteriéri MŠ, ktoré umožní deťom aktívnejšie sa zapojiť do
vzdelávacieho procesu dopravnej výchovy. Vytvorením
modelových situácií si deti hravým a zážitkovým učením osvoja
základné pravidlá správania sa na cestách v roli
chodca/cyklistu. Naučia sa vzájomnej ohľaduplnosti, dôležitosti
používania ochranných a reflexných prvkov. Spoznajú určité
dopravné značky a zoznámia sa so semaforom. Prispeje to k
Spolu na cestách zvýšeniu ich bezpečnosti na cestách.

2 754,00 €

BB

Bezpečne na
cestách

Vybudovanie funkčného dopravného ihriska v priestore areálu
materskej škôlky, aby naše deti získali vedomosti jednoduchou
ukážkou praktických situácií v bezpečnom prostredí
dopravného ihriska. Zoznámiť ich s prostredím, v ktorom
vyrastajú prostredníctvom interaktívnej mapy nášho mesta.
Aktívne zapájať rodičov a deti pri činnostiach, ktoré rozvíjajú
pohybové zručnosti na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách.
Naučiť deti bezpečnosti na cestách používaním reflexných
prvkov a ochranných pomôcok.

3 000,00 €

LEPORELO O
BEZPEČNOSTI

LEPORELO - terapeutické stretnutie klientov DSS a žiakov, na
ktorom si vytvoria leporelo o bezpečnom pohybe na ceste.
Naši klienti budú rozvíjať svoju jemnú motoriku a cvičiť
koordináciu oko - ruka. Do projektu zapojíme aj deti zo ZŠ resp.
MŠ. Predstavíme tak netradičnú formu integrácie mladých
postihnutých a detí intaktných. Chceme osloviť aj policajtov,
hasičov a záchranné zložky na rôzne preventívne besedy s
touto problematikou.Pokúsime sa zlepšiť klientom ich kvalitu
života, vniesť im do života pocit istoty a bezpečia.

600,00 €

TN

10 Obec Podhradie

Materská škola,
1.mája 6/7,
Podhradie

TN

ZŠ s MŠ, Školská
11 243/1, Košeca

Elokované
pracovisko Bytovky
490, Košeca
TN

12 Obec Topoľnica

Materská škola
Topoľnica

TT

Dopravný agent
Volkswagenik

Dopravná výchova vedie deti predškolského veku k
pochopeniu vzťahov a súvislostí medzi človekom, a jeho
nutnosťou pohybovať sa dopravou, v rôznych, často
komplikovaných dopravných situáciách. Už v predškolskom
veku sa stávajú účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako
chodci,cyklisti. Chceme u detí rozvíjať dopravné kompetencie
inovatívnym spôsobom. Výučba bude realizovaná na
novovybudovanom dopravnom ihrisku.

Našim hlavným zámerom je vybudovanie dopravného ihriska
pre deti MŠ, ktoré bude slúžiť k praktickému uplatňovaniu
získaných skúseností z oblasti dopravy, rozvíjaniu koordinácie
pohybov pri manipulácii s kolobežkami, rovesníckemu učeniu,
praktickým ukážkam rôznych modelových dopravných
situácii.Pomocou vzdelávacích aktivít na ihrisku chceme deti
pripraviť na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej
Dopravné ihrisko - premávke, a tým prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd
zdroj vedomostí zapríčinených deťmi.
Cieľom projektu je správnou motiváciou viesť deti k
bezpečnosti na cestách s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu,
oboznámenie sa so semafórom, dopravnými značkami.
Úpravou školského dvora, vybudovaním dopravného ihriska
motivovať deti k bezpečnému pohybu po chodníkoch na
kolobežkách, bycikloch a odrážadlách. V praktických situáciách
uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej
Na červenú STOP, premávke v role chodca, cyklistu, a tým prispieť k zníženiu
na zelenú SKOK dopravnej nehodovosti.

2 600,00 €

3 000,00 €

2 944,78 €

Materská škola
13 Poriadie

Materská škola,
Poriadie 113,
Poriadie

Základná škola s
Materskou školou s MŠ Tomášikovo
312, Tomášikovo
14 VJM Tomášikovo

Materská škola
15 Babindol

Materská škola,
Babindol 1,
Babindol

TT

Podstatou projektu je umožniť deťom hravým spôsobom zažiť
pravidlá cestnej premávky s poznávaním dopravných značiek.
Vytvorením dopravného ihriska rozvíjať všetky zmysly, ktoré
dieťa ako účastník cestnej premávky nevyhnutne potrebuje.
Zvýšiť tak bezpečnosť detí na cestách tým, že aj keď sa hrajú
tak sa naučia, že musia vnímať učiteľku, rodiča, kamaráta a
rešpektovať ich, dodržiavať pravidlá hry. Rozvíjať u nich ich
Dopraváčik v
životné postoje, ktoré budú vedieť uplatňovať pri pohybe v
cestnej premávke dopravnom prostredí.

1 974,00 €

TT

Podstatou projektu je, aby deti nadobudli základné vedomosti
o cestnej premávke, aby si osvojili správanie nevyhnutné pre
bezpečný pohyb po komunikáciách pre chodcov a cyklistov.
Spoznávať a rešpektovať pravidlá cestnej premávky v roli
chodca, spolujazdca, cyklistu, korčuliara i potencionálneho
vodiča motorového vozidla. Dopravné ihrisko vybudované na
školskom dvore MŠ bude v dopoludňajších hodinách slúžiť pre
Na kolesách hravo deti materskej školy, v popoludňajších hodinách sa areál MŠ
a bezpečne
otvorí pre verejnosť.

2 990,00

NR

Prioritou bude vybudovanie detského dopravného ihriska, ako
trvalej hodnoty, ktorá bude slúžiť na dlhoročné užívanie pre
deti na praktické overenie teoretických vedomostí. Deti sa
naučia hravou formou a súťažami medzi sebou osvojiť si
(teoreticky i prakticky) základné princípy bezpečného pohybu
na chodníkoch, pri prechádzaní cez cestu, jazde na detských
odrážadlách, bicykloch.

3 000,00 €

Na ceste nie si
sám

16 Obec Tesáre

Materská škôla
Bánovce nad
17 Ondavou

18 Obec Peder

Materská škola,
Tesáre 129, Tesáre NR

S kamarátom
bezpečne na
ceste.

Hravými aktivitami vzbudzovať záujem o dopravu v zmysle
dodržiavania bezpečnosti na ceste (ako chodec, cyklista a
pod.). Význam a zmysel vidíme v rozvoji vedomostí, zručností
detí v oblasti bezpečnosti na ceste, prostredníctvom
edukačných aktivít v interiéri či exteriéri. Taktiež v úzkej
spolupráci so školou budeme podporovať zmysel
zodpovednosti správania na ceste, zodpovednosť za vlastnú i
kamarátovu bezpečnosť. Z ponúknutej výšky grantu
zabezpečíme správne a relevantné pomôcky, pomocou ktorých
budeme simulovať dopravné situácie, problémové úlohy a
rozširovať tak poznatkový systém detí.

2 090,08 €

Materská škôlka,
Bánovce nad
Ondavou 87,
Bánovce nad
Ondavou

Podstatou projektu naučiť deti bezpečne sa pohybovať po
ceste, naučiť základné dopravné značky, bezpečne sa
bicyklovať, kolobežkovať, prechádzať cez cestu a oboznámia sa
s ochrannými pomôckami, ako aj s pravo-ľavou orientáciou.
Micka bude sprevádzať a učiť deti počas celého projektu a na
konci projektu budú deti absolvovať praktickú a teoretickú
súťaž, v ktorej získajú diplom "Bezpečne na ceste". Pomocou
finančných prostriedkov chceme zakúpiť mini prenosné
Micka radí deťom dopravné ihrisko, kolobežky, bicykle a pomôcky.

2 494,00 €

Materská škola
Peder

KE

KE

Do škôlky
bezpečnejšie

Vytvorením dopravného ihriska pre deti a zavedením
vyučovania dopravnej výchovy hrou, novým, zaujímavým a
interaktívnym spôsobom zvýšime bezpečnosť našich detí na
cestách. Na spoločnom dvore Základnej a Materskej školy
namaľujeme na asfalt križovatku - určitú dopravnú situáciu.
Prostredníctvom dopravných značiek budeme vytvárať na
ihrisku rôzne dopravné situácie a tak budeme deti učiť
dopravnú výchovu.

1 689,00 €

Základná škola s
materskou školou
19 Rabčice

Materská škola
Rabčice 194,
Rabčice

Materská škola,
Michalkov 613,
Lesnícka 1370,
Krásno nad
20 Krásno nad Kysucou Kysucou

21 Obec Veľká Lúka

ZA

ZA

Materská škola
Veľká Lúka,
MDD17, Veľká Lúka ZA

Z rozprávky do
rozprávky s
dopravnou
výchovou

Výchovnovzdelávací projekt "Z rozprávky do rozprávky s
dopravnou výchovou" má za cieľ, pripraviť pre detí z materskej
škôlky dopravné ihrisko a vybaviť ho dopravnými
prostriedkami, ktoré budú slúžiť k výučbe detí, ako sa správať
na cestách v roli chodca a v roli byciklistu. V súčasnosti sa
nachádza v exteriéri materskej škôlky ohradená asfaltová
plocha, ktorá je nevyužitá. Chceli by sme vyznačiť na tejto
ploche dopravné značky, križovatky a nasimulovať rôzne
dopravné situácie.

2 860,00 €

Cesta nie je park

Cieľom projektu je vytvoriť dopravné ihrisko, kde sa budú deti
učiť poznať, dodržiavať a aplikovať pravidlá cestnej premávky,
naučiť sa správne prechádzať cez cestu, jazdiť vpravo, osvojiť si
správne reakcie na svetelné signály, používanie reflexných
prvkov, poznávanie dopravných značiek. Pri jazde na
odrážadlách, kolobežkách, rozvíjať koordináciu, jemnú a hrubú
motoriku detí. Rozvíjať komunikačné zručnosti pri pomenovaní
a aplikovaní osvojených poznatkov prostredníctvom riadených
i spontánnych edukačných hier.

3 000,00 €

Výstavbou spevnených plôch okolo novej prístavby materskej
školy chceme deťom vytvoriť priestor, kde si budú môcť osvojiť
vedomosti z dopravnej výchovy. Tieto spevnené plochy budú
označené krajnicami, stredovou čiarou, prechodmi pre
chodcov, dopravnými značkami a semaforom. Chceme
vybudovať aj kruhový objazd, z ktorého sa bude možné dostať
Naši drobčekovia na školskom dvore k pieskovisku a ďalším herným prvkom,
bezpečne na
napr. hojdačkám, preliezkam a pod. Zakúpime
ceste!
kolobežky,autíčka a odrážadlá pre zdravý pohyb detičiek.

3 000,00

22 Mesto Humenné

Základná škola s
materskou Krásna
23 Lúka
SPOLU

MŠ Družstevná

Základná škola s
materskou školou
Krásna Lúka 142,
Krásna Lúka

PV

Cieľom projektu je vybudovať stabilné dopravné ihrisko a
dosiahnuť prepojenie pravidelných aktivít dopravnej výchovy
so základmi poskytnutia prvej pomoci. Vzdelávacími aktivitami
budeme podnecovať a zvyšovať záujem detí o dopravnú
výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí pri uplatňovaní
pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti cestnej premávky,
Na ceste si dávaj poskytovania prvej pomoci a tým znižovať dopravnú
pozor, cesta nie je nehodovosť detí. So základmi bezpečnosti na cestách je
park
potrebné začať od najútlejšieho veku.

PV

Keďže škola sa nachádza na vidieku, ktorého súčasťou sú rôzne
poľnohospodárske dopravné prostriedky, cieľom tohto
projektu je vytvoriť dopravné ihrisko, ktoré bude prepojené s
históriou našej obce. Do premávky zakomponujeme súčasné
dopravné značenie a dopravné prostriedky, ktoré používali naši
predkovia ako napr. zmenšeninu voza, ktorý bude poháňaný
koňmi - deťmi s imitáciou hlavy koňa. Ďalšími účastníkmi
cestnej premávky budú drevené starodávne kolobežky,
drevené autá, trojkolky, zvieratá.

Jazda históriou

2 980,00 €

3 000,00 €
61 566,30 €

