V únoru 2012 se naše mateřská škola seznámila prostřednictvím společnosti BUSINESS
AFFAIRS s.r.o. s mimořádně prospěšným projektem, jehož cílem bylo zvýšit pasivní bezpečnost
předškolních dětí v silničním provozu. Jednalo se o velmi originální bezpečnostní chodítka
WALKODILE®. I přesto, že jsme neměli potřebné finanční prostředky na jejich zakoupení, do
tohoto projektu jsme se zapojili.
V dubnu 2012, v rámci grantového řízení Regiogranty 2012, oblast Zdraví a bezpečnost, které
vyhlásil ArcelorMittal Ostrava a.s., jsme zkusili podat žádost o finanční příspěvek na zakoupení 6-ti
kusů těchto bezpečnostních chodítek WALKODILE® a byli jsme vybráni. Obdrželi jsme šek na
30 000,00 Kč na pořízení bezpečnostních chodítek Walkodile. Vzhledem k dřívější registraci v
projektu Walkodile byla naše objednávka vyřízena v krátké době.
Děti se nejdříve naučily používat tuto pomůcku ve třídě, poznávaly její funkci a možnosti využití.
Chodítka si pojmenovaly Krokodýlek a Housenka. Bezpečnostní chodítka si ihned oblíbily a nečiní
jim žádné potíže je používat. Naučily se velmi rychle spolupracovat při nasazení reflexních postrojů.
Učitelky je následně připnou bezpečnostními sponami, jimiž jsou děti připojeny ke konstrukci.
Konstrukce je pružná, umožňuje pocit volného pohybu. Také paní učitelky dnes oceňují bezpečnost
přesunů s dětmi, můžou se vydat s dětmi na delší trasy i přes rušnější části města. Dnes využívají tato
bezpečnostní chodítka při pobytech venku dvě třídy s nejmladšími dětmi.
Seznámili jsme s projektem také rodiče dětí i zřizovatele, taktéž širší veřejnost a to prostřednictvím
webových stránek školy, školního časopisu,osobně na třídních schůzkách.
Z řad rodičů jsme nezaznamenali žádnou negativní odezvu a můžeme říci, že děti budí při vycházkách
také velký zájem veřejnosti. Jejich pořízení budeme vřele doporučovat nejenom všem blízkým
mateřským školám naší obce, ale i všem ostatním školám. Jsme rádi, že jsme získali finanční podporu
ArcelorMittal Ostrava a.s, a děkujeme za přispění k dobré věci ve prospěch našich dětí, zejména
v oblasti jejich bezpečnosti v silničním provozu společnosti BUSINESS AFFAIRS s.r.o.
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