ŠKOLA
PRIATEĽSKÁ
K BICYKLOM
Sprievodná
kampaň, ktorá
oceňuje školy
podporujúce
zdravú a
ekologickú
mobilitu žiakov
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR v spolupráci s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu
SR vyhlasuje kampaň, ktorej
cieľom je podpora zdravého a
ekologického dochádzania žiakov
a učiteľov do škôl Do školy na
bicykli. Pri príležitosti tejto
kampane môžu školy získať
doplnkové ocenenie v podobe
označenia Škola priateľská k
bicyklom. Ocenenie má možnosť
získať škola, ktorá podporuje
trvalými opatreniami bezpečnosť
a infraštruktúru pre deti jazdiace
do školy na bicykli, spolupracuje s
obcou na upokojovaní motorovej
dopravy v okolí školy a vedie deti k
zodpovednej a ekologickej
mobilite.

DO ŠKOLY NA BICYKLI 2018

1. DOSTUPNÉ STOJANY NA BICYKLE

2. BEZPEČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV V OKOLÍ
ŠKOLY

3. POZNANIE DOPRAVY V OKOLÍ
ŠKOLY

4. VÝCHOVA PODPORUJÚCA
PRIRODZENÝ POHYB
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AKO SA STAŤ
ŠKOLOU
PRIATEĽSKOU K
BICYKLOM?
4 KROKY K
OCENENIU ŠKOLY
PODPORUJÚCEJ
DOBRÚ MOBILITU
SVOJICH ŽIAKOV A
UČITEĽOV
1. BEZPEČNÉ A DOSTUPNÉ STOJANY NA
BICYKLE A KOLOBEŽKY
Škola vytvára základné podmienky pre
bezpečné odloženie bicykla v podobe
(krytých) stojanov s možnosťou bezpečného
uzamknutia rámu bicykla.
2. BEZPEČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V OKOLÍ
ŠKOLY
Obec vníma dôležitosť bezpečnosti pohybu
detí v okolí školy. Rýchlosť motorových
vozidiel je znížená na 30 km/h, žiaci môžu
využívať bezpečné podfarbené prechody pre
chodcov a dostatočne široké chodníky.

EKOLOGICKÁ
MOBILITA AKO
SÚČASŤ
VZDELANIA

AJ RANNÁ
PRECHÁDZKA ČI
JAZDA NA BICYKLI DO
ŠKOLY JE SÚČASŤOU
KVALITNÉHO
VZDELANIA,
SPOZNÁVANIA
OKOLIA A TVORBY
SOCIÁLNYCH VÄZIEB

3. DOPRAVNÁ VÝCHOVA AKO MOŽNOSŤ
SPOZNAŤ DOPRAVU V OKOLÍ ŠKOLY
Žiaci sa oboznámili a boli im
kompetentnou osobou (dopravný policajt,
obecná polícia, pedagóg) vysvetlené
základné pravidlá cestnej premávky,
vyskúšali si ako prechádzať cez dopravne
zložité body v rámci ich cesty do školy.
Taktiež boli oboznámení s výhodami
využívania reflexných a ochranných
prvkov, zásadami a technikou jazdy na
bicykli ideálne formou praktických jázd po
okolí školy s cieľom oboznámenia sa s
dopravnou situáciou.

4. AKTÍVNA VÝCHOVA K UDRŽATEĽNEJ,
ZDRAVIU PROSPEŠNEJ MOBILITE
Škola žiakov podporuje v dochádzaní na
vyučovanie formou chôdze alebo na bicykli.
Nevytvára im bariéry v podobe obmedzení,
komunikuje s obcou a hľadá riešenia
podporujúce takéto správanie a to najmä
podporou vytvorenia bezpečnej
infraštruktúry. Komunikácia s rodičmi sa
zameriava na edukáciu rodičov v oblasti
negatív týkajúcich sa vozenia detí do školy
motorovými vozidlami.

