ZPRÁVA O REALIZACI AKCE

BESIP

S FINANČNÍ PODPOROU CSPSD

Název akce: “Seminář BESIP pro žáky 9. tříd základních škol

a víceletých gymnázií“
Datum konání akce: 16.11. 2015
Místo konání akce: Kino Blansko, Hybešova 6, Blansko



Charakter – zaměření akce: Tato akce byla určena pro žáky 9. tříd základních škol
a víceletých gymnázií, v rámci podzimní preventivní kampaně „VIDÍME SE“, která má za
úkol propagaci používání reflexních prvků, při pohybu po pozemních komunikacích za
snížené viditelnosti. Kromě výše uvedeného byla do obsahu tohoto semináře zahrnuta další
témata, jako výuka dopravní výchovy na II. st. základního vzdělávání, životní změna dovršení 15 let věku a možnosti stát se řidičem motorového vozidla, včetně kritérií pro
výběr kvalitní autoškoly. Účastníci měli rovněž možnost si vyzkoušet, na jednoduché
překážkové dráze, chůzi s použitím brýlí, které simulovaly únavu, ovlivnění alkoholem či
marihuanou. Ve druhé části semináře vystoupil zástupce Policie ČR a seznámil účastníky
akce s nejčastějšími příčinami dopravních nehod na pozemních komunikacích. Na závěr
semináře byla otevřena diskuse, která ukázala na mnohé problémy, které v současné době
v našem regionu trápí dospívající populaci.



Podpora akce: Na této akci se podílel Aktiv BESIP při MěÚ Blansko, společně s Odborem
školství MěÚ Blansko a Policií ČR - dopravní inspektorát Blansko. Z prostředků Centra
služeb pro silniční dopravu byla tato akce podpořena formou finančních prostředků
na částečné pokrytí nákladů spojených s uspořádáním výše uvedeného semináře.



Průběh akce: Akce se zúčastnili žáci 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií
z blanenského regionu. Po úvodním přivítání účastníků semináře, pracovníci Aktivu BESIP
začali s vlastní přednáškou, v jejímž rámci byla prodiskutována výše uvedená témata.
V průběhu tohoto semináře se účastníci aktivně zapojovali v rámci jednotlivých
diskutovaných bloků. Diskuse tak byla velice podnětná a zajímavá. Jako poděkování,
za účast na této dopravně bezpečnostní akci, dostal každý z účastníků, od Aktivu BESIP
Blansko, malý dárek v podobě reflexních prvků a informačních letáků.



Jiné: Děkujeme Centru služeb pro silniční dopravu za poskytnutí finanční podpory, dále
také Odboru školství MěÚ Blansko, jmenovitě paní Mgr. et Mgr. Petře Skotákové, paní Bc.
Janě Tesařové a paní Janě Galitové, rovněž děkujeme zástupci PČR panu npor. Ing. Bc.
Marku Švecovi za organizační spoluzajištění celé akce a těšíme se na další spolupráci při
organizaci podobně zaměřených preventivních akcí, přispívajících ke snížení nehodovosti,
počtu usmrcených a zraněných na našich pozemních komunikacích.

POTVRZENÍ o konání akce:
Dne: 16.11. 2015
Jméno / funkce: Mgr. et Mgr. Petra Skotáková - vedoucí Odboru školství MěÚ Blansko
Podpis / razítko:

Kontaktní údaje na organizátora akce:

Aktiv BESIP při MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko
e-mail: lakota@blansko.cz; knecht@blansko.cz
tel.: 516 775 811; 516 775 802

