DOTAZNÍČEK
zaškrtni

1. Jak se nejčastěji dostáváš ráno do školy?
pěšky v doprovodu rodičů

jinak: (popiš)

pěšky bez doprovodu
jezdím s rodiči autem
jedu na kole

zaškrtni

2. Jak se nejčastěji dostáváš ze školy domů ?
pěšky v doprovodu rodičů

jinak: (popiš)

pěšky bez doprovodu
jezdím s rodiči autem
jedu na kole

zaškrtni

3. Jsou přechody v okolí naší školy bezpečné?
ANO

NE

zaškrtni, nebo popiš

4. Lákalo by tě jezdit do školy na:
KOLE

KOLOBĚŽCE

jinak:

popiš

5. Co ti brání v tom, abys mohl(a) jezdit
do školy tak, jak jsi uvedl(a)?

Vážení rodiče, milé děti, připravujeme pro Vás v červenci již další ročník účasti
naší školy v projektu „Brněnské dny bez úrazu“. Tentokrát je naším cílem
upozornit na místa v Bystrci, kde se musí děti pohybovat se zvýšenou pozorností
nebo naopak, kde se cítí na ulici bezpečně. Dále si klademe za cíl aktivní a
účinnou dopravní výchovu a v neposlední řadě podněcování zájmu o věci veřejné.
PROTOŽE, DĚTI A MLÁDEŽ JSOU V SILNIČNÍM PROVOZU
JEDNOU Z NEJVÍCE ZRANITELNÝCH SKUPIN.
Projekt „ V Bystrci bezpečně“ je inspirován projektem
Nadace Partnerství „Bezpečné cesty do školy“
Fáze projektu:
1) Projednání a schválení tématu Městskou částí Brno-Bystrc a zařazení
do náplně „Dnů bez úrazu“ pod záštitou kanceláře Brno – Zdravé město.
2) Zveřejnění na webu školy, pozvánka na den „V Bystrci bezpečně“
3) Mapování cest a zpracování školní mapy. Každý žák obdrží dotazníček
a mapku, do které (u menších dětí za pomoci rodičů) zaznamená jedno
místo, které považují za málo bezpečné nebo bezpečné (pomocí popisu, GPS
apod.), připojí fotografii (nepovinné). Dále zodpoví jednoduché anketní
otázky a odevzdá na určené místo.
4) Souběžně probíhá výtvarná soutěž „HRAJEME SI BEZ ÚRAZU“ organizovaná
Klubem rodičů a přátel ZŠ Heyrovského.
5) Zpracování výstupů z dotazníku. Zanesení míst do mapy 2x2 m, která bude
vyvěšena na viditelném místě ve škole.
6) Výběr nejproblematičtějších míst v Bystrci, zpracování výsledků.
7) Vyhodnocení dotazníkového šetření, zveřejnění výsledků.
8) Brněnské dny bez úrazu: Projektový den „V Bystrci bezpečně“. Akce pro žáky
školy a jejich rodiče a pro bystrckou veřejnost. Proběhne vystavení
billboardů, návrhy vhodného řešení zjištěných míst, plnění úkolů spjatých
s dopravní výchovou, vyhodnocení, odměny, možnost využití odpočinkových
zón, relaxace, zábava, soutěže.
9) Zveřejnění výsledků, vystavení billboardů.

TVOŘÍME MAPU

zapiš

JMÉNO:

A

Označ bodem co nejpřesněji do mapy Bystrce

TŘÍDA:

Které místo v Bystrci (ve tvém okolí) bys označil
za málo bezpečné?
popiš dané místo, ulice, křižovatka cest, význačné body místa
a stručně popiš, proč není bezpečné.

umíš-li, zadej souřadnice GPS
Příklad: vchod do naší školy má GPS:
N 49°13.64992', E 16°31.59722'

N
E

B

Které místo v Bystrci (ve tvém okolí) bys označil
za bezpečné, kde se cítíš bezpečně?
popiš dané místo, ulice, křižovatka cest, význačné body místa
a stručně popiš, proč je bezpečné.

umíš-li, zadej souřadnice GPS
Příklad: vchod do naší školy má GPS:
N 49°13.64992', E 16°31.59722'

N
E
zdroj: www.mapy.cz

