Nabídka programu dopravní výchovy pro 1. stupeň ZŠ
Vyřizuje
Tel.
E-mail

Jarmila Hlavinková, Hana Hlaváčová
607 580 563, 546 423 520,
hlavinkova11@seznam.cz

V programu je počítáno s aktivní účastí pedagogického dozoru při činnostech
na dopravním hřišti dle pokynů.
Na všechny programy je nutná cyklistická přilba!!!!!
Na podzim a na jaře rozesíláme harmonogram s nabídkou termínů výuky pro 4. ročníky a
malotřídky se čtvrtým ročníkem.
Nutno potvrdit i přidělený termín!!!
Nabízené formy programu:
1) Bezplatná varianta (jen pro 4. ročník a malotřídní školy se 4. ročníkem)
Teoretická výuka je společná pro celou třídu, pak jsou žáci rozděleni do dvou skupin.
Jedna skupina má výcvik na dopravním hřišti, druhá jízdu zručnosti. Skupiny se pak
vymění.
maximálně pro 30 žáků
maximální počet cyklistů na dopravním hřišti je 12, ostatní ve skupině jsou na
jízdě zručnosti
Hodinová dotace programu:
- 10 hodin rozdělených do dvou bloků (první blok na podzim a druhý na jaře). Druhý
blok je třeba si objednat dle nabídky na jaře. Druhý blok je rozšiřující a navazující na
první a v případě zvládnutí obou bloků obdrží žáci 4. ročníků průkaz cyklisty vydávaný
Ministerstvem dopravy ČR.
- Každý blok obsahuje 5 vyučovacích hodin rozdělených přestávkou na svačinu
Začátek programu je možný od 7.20 hod.
Konec je 4 hodiny po začátku výuky, nejpozději však v 12.20 hod.
2) Placená varianta – 3.000,- za výukový blok
Teoretická výuka je společná pro celou třídu, pak jsou žáci rozděleni do dvou skupin.
Jedna skupina má výcvik na dopravním hřišti, druhá jízdu zručnosti. Skupiny se pak
vymění.
- maximálně pro 24 žáků
- maximální počet cyklistů na dopravním hřišti je 12, ostatní ve skupině jsou na
jízdě zručnosti.
- Časová dotace dle domluvy - max. 3 hodiny

3) NOVINKA!!! Praktický výcvik družstev nominovaná na Dopravní soutěž mladých
cyklistů
- jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti
- cena 200 Kč/hod. (pedagog a pronájem dopravního hřiště)
Všechny formy odpovídají systematické dopravní výchově pro 4. ročník ZŠ doporučené
Ministerstvem dopravy ČR (Besipem).

Při objednání je třeba nahlásit
-

počet dětí
přesný příjezd a plánovaný odjezd
vybraný program
název školy a telefonický kontakt na doprovod (třídní učitelku)

Dále s sebou 1. seznam dětí včetně jmen pedagogického dozoru
2. pláštěnku – v případě deště na přesunutí do náhradních prostor
3. pevnou obuv a oblečení vhodné na kolo.
V případě nepříznivého počasí je možné si ráno domluvit náhradní termín.

Příklady testů pro získání Průkazu cyklisty najdete
www.uamk-cr.cz
www.ibesip.cz

bezpečnost silničního provozu – Testy pro cyklisty
dopravní výchova, testové otázky z oblasti dopravní výchovy

