
Dopravní výchova – bezpečně do školy, venku i na hřišti 

Dopravní výchova se prolíná mnoha výukovými oblastmi a jedním z hlavních úkolů je formovat 

v dětech pocit zodpovědnosti za svojí bezpečnost na komunikacích. 

V poslední době narůstá počet dopravních nehod zaviněnými dětmi a nejčastějšími viníky dopravních 

nehod se stávají děti – chodci. 

Dosažení efektivity dopravní výchovy předpokládá individuální přístup k dítěti, které je nutno 

seznamovat se zásadami bezpečného chování na silnici již v předškolním věku. Dalším významným 

předpokladem je komplexní přístup, zahrnující jak získání teoretických znalostí, tak i jejich následné 

procvičení v reálném silničním provozu – zásady bezpečného přecházení  i  zásady bezpečné jízdy na 

kole je nutno dítěti připomínat opakovaně. Hlavní díl odpovědnosti leží bezpochyby na rodičích, kteří 

by měli jít dítěti příkladem, a to jak v roli řidiče, tak i v roli chodce. 

Bezpečnost těch nejmenších, hlavně prvňáčků, pro které začalo úplně nové období  jejich života, je 

pro nás všechny pedagogy velmi důležitá. A tak mezi nás zavítal městský strážník, E. Kanátová, která 

si se žáčky 1. a 3. ročníků  povídala o bezpečném chování na silnici, jak  správně přecházet, jak se 

chovat při jízdě na kole, jaké reflexní prvky bychom měli mít na sobě atd…. 

Kdybychom měli  vyslechnout všechny žáky, kteří se chtěli s námi podělit o svoje zkušenosti, asi 

bychom byli ve třídě hodně dlouho. Děti jsou velmi všímavé a vidí, co my dospělí děláme špatně a 

proto je velmi důležité jít jim příkladem. 

 V primární prevenci je kladen velký důraz na dopravní výchovu, kterou procházejí  již žáčci od 1. 

ročníků. Ti starší pokračují v projektu Ajax- dopravní výchova, následuje dopravní hřiště s praktickou 

jízdou v silničním provozu a vyvrcholením  příprav  je  Okresní  soutěž v dopravní výchově  pro cyklisty 

v Karlových Varech, které se pravidelně zúčastňujeme. 

 Věříme, že aktivity , které připravujeme a děláme pro naše žáky, najdou svoje zúročení a děti  se 

naučí a zafixují si bezpečnost chování v silničním provozu. 
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