
   Detské dopravné ihrisko Autoškola Delňa, Jesenná č.10, Prešov 
 

V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, uskutočňujeme dopravnú výchovu 

 na DDI pre základné školy v zmysle platných smerníc. 

  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

Metodické pokyny: 

 V cestnej premávke nie sú ohrozené všetky kategórie jej účastníkov rovnako. 
Najhoršie sú na tom nesporne chodci a cyklisti, 

pričom najsmutnejšie následky sú hlavne 
v dopravnej nehodovosti detí, mládeže, žiakov. 

Je veľmi dôležité si uvedomiť skutočnosť, že 
stupeň biologického a psychického vývoja detí 
ešte nedáva predpoklady k tomu, aby sa sami, 

bez rizika mohli zúčastňovať cestnej premávky. 
Spoločnosť zákonite a prirodzene kladie dôraz 

na ochranu detí a zabezpečuje ich zdravý rozvoj. 
Napriek tomu však počet detí, ktoré sú 
postihnuté negatívnymi následkami dopravy 

neustále rastie. Sú teda jasné rozdiely medzi 
zámermi spoločnosti a medzi skutočnosťou. 

Cieľom DDI je umožniť žiakom ZŠ získať a upevniť základné vedomosti, zručnosti 

a návyky bezpečného správania sa v cestnej   premávke  na  pozemných   
komunikáciách, v pozícii chodca alebo cyklistu.  

 
Dopoludňajšia alebo popoludňajšia činnosť na detskom dopravnom ihrisku -DDI - zahŕňa 
teoretickú aj praktickú výučbu žiakov. Škola svojím prihlásením na DDI vyjadruje súhlas so 
spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov  a použitím fotodokumentácie. 
  

Na vyučovanie, na detské dopravné ihrisko, si žiaci majú so sebou doniesť:             
                                           

1.cyklistickú prilbu (správne upravenú a prispôsobenú, z dôvodu bezpečnosti aj 

predchádzania  časovej  straty)  
– žiaci získavajú  návyk   na  základné prvky bezpečnosti  (ak nemajú, máme  

školské  prilby) 

2. rukavičky (nemusia byť cyklistické) 
3. vhodné oblečenie (primerane počasiu, a z bezpečnostných  dôvodov tiež dlhý 

rukáv, dlhé nohavice ) 

4. peračník (ceruza, pero, farbičky - fixy) - pre prácu s pracovnými listami 

5. desiata, tekutiny 

 
Vybavuje: PaedDr. TOMKOVÁ JARMILA  
Kontakt:   tel.: 0905 638 745 
         FB: Detské dopravné ihrisko - Autoškola Delňa 
          e-mail: autoskoladelna@gmail.com 
                   WEB: www.autoskoladelna.sk 
 
Naša činnosť: 

Autoškola - výcvik vodičov všetkých skupín; Osobitný výcvik; Doškoľovací výcvik; Odobratý VP; Kondičný výcvik; 
Školenia z PCP; Dopravná výchova žiakov; Auto-servis (diagnost., klimatizácia, TK, EK...) Moto-servis;                       
Kurzy inštruktorov;  KKV- kvalifikačné kurzy vodičov (tzv.profesijný kurz)  
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