Dopravní výchova
Podpořené projekty v roce 2019:


Osečnice – projekt „Dětské dopravní hřiště“



Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov – projekt „Dopravní výchova povinný i nepovinná“



MŠ Solnice – projekt „Rozšíření dopravního hřiště“



Rytíři silnic, motorkáři se srdcem z.s. – projekt „Rytířské dopravní BESIP hrátky“



ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďálovice – projekt „Chodec, cyklista, řidič“



ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí – projekt „Podpora dopravní výchovy v MŠ Lípa nad Orlicí“



Bezpečně na silnicích o.p.s. – projekt „Markétina dopravní výchova na mateřských školách“



Mnichovo Hradiště – projekt „Obnova dětského dopravního hřiště“



Vamberk – projekt „Mobilní dopravní hřiště“



Masarykova ZŠ a MŠ – projekt „Malý dopraváček“



Maminky dětem z.s. – projekt „Poučení z nehody – autem do (ne)pohody 2“

Podpořené projekty v roce 2018:


IZS Team z. s. – projekt „Bezpečně s IZSkem“



Bezpečně na silnicích o. p. s. – projekt „Markéty dopravní výchova pro děti a pedagogy“



Mateřská škola Bakov nad Jizerou – projekt „Škodováček, náš panáček, ten je chytrý dopraváček“



Mateřská škola Kochánky – projekt „Dopravní výchovou v MŠ Kochánky od interaktivní teorie na bezpečné
dopravní hřiště“



Maminky dětem z. s. – projekt „Poučení z nehody – autem do (ne)pohody“



Základní škola a Mateřská škola Jivina – projekt „Do nového roku bezpečněji“



Filmák, z. s. – projekt „Dopravní výchova očima dětí“
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Nadační fond Kolečko – projekt „Dožij se dvaceti“



Mateřská škola Vlkava, okr. MB – projekt „Bezpečně na hřišti i na silnici“

Podpořené projekty v roce 2017:


IZS Team z. s. – projekt „Bezpečně s IZSkem“



Rytíři silnic, motorkáři se srdcem z. s. – projekt „Rytířské dopravní BESIP hrátky“



ZŠ Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905 – projekt „Na Benešovku bezpečně“



Maminky dětem z. s. – projekt „Dopravní výchova názorně a prakticky - zapamatovat si navždycky 2“



Bezpečně na silnicích o. p. s. – projekt „Metodické školení pedagogů základních škol“



MŠ Jablonecké Paseky – projekt „Hrou k bezpečí na cestách životem“



Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres MB – projekt „Dopravní hřiště“

Podpořené projekty v roce 2016:


ZŠ Katusice – projekt „BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM“



ZŠ Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139 - projekt „Hurá na kola“



ZŠ Opočno - projekt „Bezpečně ze školy na ZŠ Opočno“



ZŠ A MŠ TRIVIUM PLUS o. p. s. - projekt „Bezpečně do světa dopravy“



MŠ Bakov nad Jizerou – projekt „Bezpečně do školky s Laurinkou a Klementíkem“



MŠ Chleny - projekt „Bezpečně na hřišti“



Moskvič klub ČR - projekt „5. Mezinárodní sraz šlapacích vozítek v Náchodě“



Mateřské centrum Kapička, z. s. - projekt „Dopravní rozcvička pro nejmenší“



Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou – projekty „Senior na přechodu a Víte co
dělat, když…….?“
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Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta - projekt „POZOR, SVÍTÍ ČERVENÁ!!!“



Maminky dětem, z. s. - projekt „Dopravní výchova názorně a prakticky – zapamatovat si navždycky“

Podpořené projekty v roce 2015:


ZŠ a MŠ Čistá – projekt „Dopravní hřiště u ZŠ a MŠ Čistá“



MŠ J. A. Komenského Dobruška – projekt „Bezpečně v MŠ s dopravní výchovou“



MŠ Čtyřlístek Žamberk – projekt „ŠKOlkové Dopravní Aktivity“



MŠ Sluníčko Mladá Boleslav – projekt „Budu správný chodec a řidič“



Město Mělník – projekt „ŠKODA života“



Sanrepo, o. p. s. – projekt „Dopravní výchova zábavnou formou“



SDH Žehrov – projekt „Dopravní odpoledne pro děti“



DDM JEDNIČKA – projekt „Po silnici, po chodníčku, po celý rok na Jedničku III.“



Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou – projekt „Šance pro život“

Podpořené projekty v roce 2014:


ZŠ a MŠ Dolní Lánov – projekt „Bezpečně a bez nehod v Dolním Lánově“



ZŠ a MŠ Prasek – projekt „Bezpečnost má zelenou“



ZŠ Katusice – projekt „Využívání pozemku školy jako menšího dopravního hřiště a zintenzivnění výuky s
dopravní tématikou na interaktivní technice“



MŠ Luštěnice – projekt „Dopravní hřiště v areálu MŠ Luštěnice“



Město Mělník – projekt „Interaktivní přístup k výuce dopravní výchovy“



Bezpečně na silnicích o. p. s. – projekt „Školení preventistů z řad policie ČR a dalších osob aktivních v
dopravní bezpečnosti“



Nadační fond Kolečko – projekt „Praktické workshopy „Bezpečně v autě“ pro rodiče 2014“
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DDH Náchod – projekt „Dopravní výchova dětí na dětském dopravním hřišti v Náchodě“



DDH Nymburk – projekt „Dopravní výchova v MŠ a ZŠ s moderní technikou“



SDH Žehrov – projekt „Dopravní odpoledne pro děti“

Podpořené projekty v roce 2013:


ZŠ Jablonec nad Nisou, Pasířská 72 - projekt „Bezpečně do ZŠ Pasířská“



ZŠ Vrchlabí, Školní 1336 – projekt „Vybudování dopravního hřiště na asfaltové ploše 20x20 metrů“



Město Rychnov nad Kněžnou – projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Rychnově nad Kněžnou“



Dům dětí a mládeže Jednička – projekt „Dopravní výuka pro děti z MŠ a ZŠ“



Asociace Záchranný kruh – projekt „Dopravní výchova – vzdělávání pedagogů MŠ a pořízení vzdělávacích
pomůcek“



Bezpečně na silnicích – projekt „Proškolení učitelů ZŠ a MŠ a dalších pracovníků aktivních v prevenci dopravní
výchovy“



DDH Mladá Boleslav – projekt „Modernizace dopravní výuky“



Nadační fond KOLEČKO – projekt „Bezpečně v autě - praktické workshopy pro rodiče“
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