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Konec sezony 2019 na Dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí 

Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí v měsíci listopadu ukončilo další sezonu.  Můžeme říci, 
že byla úspěšná, vždyť se zde za období leden – prosinec 2019 vystřídalo 8 028 návštěvníků. 

Provoz dopravního hřiště je rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhá výuka 
dopravní výchovy pro 1. stupně žáků základních škol.  Ta je rozdělena na povinnou výuku pro žáky 4. 
tříd – 2 016 účastníků, ostatní třídy s počtem 471 žáků.  Po obědě mají prostor školní družiny a 
organizace, které pracují s dětmi s účastí 955 dětí. 

Odpoledne a o letních prázdninách si na své přišli rodiče s dětmi a široká veřejnost s počtem 3 589 
účastníků. Každý pátek je hřiště otevřeno pro mateřské školy s celkovým počtem 997 dětí. 

Nabyté vědomosti i praktické zkušenosti děti uplatňují při dopravních soutěžích. V loňském školním 
roce se uskutečnilo na hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro základní školy, 
regionální kolo pro děti z dětských domovů, mezinárodní finále sluchově postižených dětí a mládeže, 
a soutěž s dopravní tématikou pro ÚAMK neslyšících. 

K úspěšnému průběhu výuky, soutěží a dalších akcí, které probíhají na tomto hřišti přispěla i finanční 
částka ve výši 75 000,- Kč, kterou Domeček obdržel od Zlínského kraje. 

A na co se mohou žáci ZŠ, děti z MŠ a návštěvníci těšit v příští sezoně? 

Na stejně kvalitní služby na DDH, novou venkovní učebnu, nové vybavení v klubovně uvnitř budovy, 
dokončený železniční přejezd, nové dopravní prostředky a příjemné prostředí. 

Děkujeme všem za podporu – Městu Val. Meziříčí, Zlínskému kraji, komisi Besip MěÚ, základním i 
mateřským školám, odborným lektorům a především správcům na DDH, kteří se vzorně starají o 
údržbu inventáře i celého objektu a těšíme se další, snad stejně úspěšnou sezonu 2020. 

 

 

mailto:e-mail.domecek@domecekvalmez.cz

