
                                   Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

                                             A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

         Středisko dopravní výchovy 

 

Návrh organizace a výuky na DDH na rok 2021/2022 
 

Na DDH při ZŠ A. Kučery, Ostrava – Hrabůvka budou v roce 2021/2022 vyučovat: 

 

pí uč. Jiřina Holečková:        září - prosinec                5 hod. denně (tj. 25 hod. týdně) 

                                                   leden - únor                    3 hod. denně (tj. 15 hod. týdně) 

          březen - červen              5 hod. denně (tj. 25 hod. týdně) 

 

pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová:   září  - červen                2 hod. denně  ( tj. 10 hod. týdně) 

                                                 

p. Ing. Robert Rada:                 září - prosinec               3 hod. denně ( tj. 15 hod. týdně) 

                                                   březen - červen             3 hod. denně (tj. 15 hod. týdně) 

Další  činnosti : 
 

Září - prosinec 
  

 pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová 2 hod. denně (tj. 10 hod. týdně)      

                                                           administrativa + příprava na výuku DV 

 

 p. Ing. Robert Rada                        1 hod. týdně – údržba vozového parku                                                                                                                                                                                                        

 

Leden - červen 
pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová 2 hod. denně (tj. 10 hod. týdně)      

                                                           administrativa + příprava na výuku DV 

Březen - červen 
p. Ing. Robert Rada                  1hod. týdně – údržba vozového parku                                                                                                                                                                                                        

 

 

Další činnosti ( leden - prosinec ): 

 

pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová - kolárna, učebny, inventarizace vozového parku  

pí uč. Jiřina Holečková - denní dokumentace (seznamy, evidence žáků a tříd, zápis učiva) 

pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová - denní dokumentace (seznamy, evidence žáků a tříd, zápis 

učiva) administrativa, harmonogramy, pozvánky na výuku, výměny a přesuny škol, 

podklady pro mzdy  

 

        Vyučování bude probíhat denně od 8.00 – 12.30 hod. podle harmonogramu, který předem 

bude poslán daným školám. Výuky a výcviku se zúčastní žáci 3. – 6. třídy určených 

základních škol z Ostravy – Jih, Ostravy – Poruby a žáci speciálních škol. 

 

Výuka je rozdělena podle období: 

 

Podzimní období (září – prosinec) 

  
- vyučovat se budou 2 třídy denně 

- vyučovat budou 3 lektoři podle daného rozvrhu 



- teoretická příprava – 2 - 3 hodiny denně (podle rozvrhu) 

- praktická část (podle počasí) - na DDH nebo v dopravní učebně: 2 -  3 hod. denně  

  (podle rozvrhu) 

             

 Zimní období (leden – březen) 

 
- vyučovat se bude 1 třída denně 

- vyučovat budou 2 lektoři podle daného rozvrhu 

- teoretická příprava - 3 hodiny denně 

- praktická část (podle počasí) - na DDH nebo v dopravní učebně - 2 hod. denně 

 

Jarní období (březen – červen) 

 
- vyučovat se budou 2 třídy denně 

- vyučovat budou 3 vyučující podle daného rozvrhu 

- teoretická příprava - 2 - 3 hodiny denně (podle rozvrhu) 

- praktická část (podle počasí) – na DDH nebo v dopravní učebně - 2 - 3 hod. denně  

  (podle rozvrhu) 

 
Výuka bude probíhat podle plánu učiva na DDH. 

O výuce a účasti tříd se denně povede dokumentace - zodpovídá ( září - červen)  pí uč. 

Mgr. Šárka Vavrošová. 

Drobnou údržbu a menší opravy vozového parku provádí během ( září - prosinec )  p. 

Ing. Robert Rada, v období  ( březen - červen) p. Ing. Robert Rada  

 

Mimoškolní aktivity na DDH 
 

září - prosinec                je DDH přístupné MŠ, školním družinám, mimoškolním 

aktivitám pod vedením lektora ( nutné se telef. objednat)                                           

                                        dopravní a sportovní soutěže na DDH pro veřejnost  

září                                 různé akce v rámci Evropského týdne mobility a Evropského                                        

                                      dne bez aut  

duben - červen              dopravní soutěže Mladý cyklista – obvodní kola a městské kolo 

volné jízdy a různé dopravní a sportovní soutěže na DDH pro 

veřejnost  

V průběhu celého školního roku 2021/ 2022 probíhají akce dopravního kroužku,                        

 školní družiny, mateřských škol, SVOČ apod. – dle potřeby a domluvy s vedením školy a 

vedoucí SDV 

 

 

 

V Ostravě dne 4. 9. 2021                                     Vypracovala: Mgr. Šárka Vavrošová 
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Organizace výuky na DDH: rok 2021/2022 
 

 

Úvazek:  
 

ZÁŘÍ - PROSINEC 

pí uč. Jiřina Holečková 3 hod. denně          SMO (výuka) 

 2 hod. denně          BESIP (výuka) 

Mgr. Šárka Vavrošová 2 hod. denně          SMO (výuka) / BESIP (výuka) 

                                                         2 hod. denně          SMO (administrativa + příprava) 

p. uč. Ing. Robert Rada 3 hod. denně          BESIP (výuka)  

 1 hod. týdně           BESIP (údržba vozového parku)  

 

LEDEN - ÚNOR 

pí uč. Jiřina Holečková 3 hod. denně          SMO (výuka) 

                                                    

pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová 2 hod. denně          SMO (výuka) 

                                                         2 hod. denně          SMO (administrativa + příprava) 

BŘEZEN–ČERVEN 

pí uč. Jiřina Holečková 3 hod. denně          SMO (výuka)  

 2 hod. týdně           BESIP (výuka) 

                                                          

pí uč. Mgr. Šárka Vavrošová           2 hod. denně          SMO (výuka) / BESIP (výuka) 

 2 hod. denně           SMO (administrativa + příprava) 

p. uč. Ing. Robert Rada 3 hod. denně           BESIP (výuka) 

 1 hod. týdně            BESIP (údržba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 4. 9. 2021                                     Vypracovala: Mgr. Šárka Vavrošová 

 

 

 

 

  


