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1. Vymezení problematiky dopravní výchovy – charakteristika, cíle 

Počet usmrcených zranitelných účastníků silničního provozu je chápán jako jeden 
z nejzávažnějších problémů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v ČR. 
Chodci a cyklisté, nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tvoří 30 % obětí v 
silničním provozu a tento podíl se nedaří snižovat. Zvýšení ochrany dětí a žáků na 
pozemních komunikacích je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy 
ČR a je jí věnována speciální pozornost, stejně tomu tak je i u dalších subjektů, 
včetně nevládních organizací. 

Nezastupitelnou roli v této oblasti má škola. Je třeba si uvědomit, že žáci základních 
škol jsou účastníky silničního provozu a budoucími řidiči a právě u nich může začít 
možná náprava chování a návyků celé společnosti, které se mj. odrážejí v chování v 
silničním provozu. Žáci rovněž dokážou ovlivnit chování svých rodičů. Smrtelná a 
těžká zranění dětí poznamenávají život celých rodin na několik let či generací. Proto 
je v základních školách efektivní realizace témat týkajících se prevence bezpečnosti 
v silničním provozu obzvláště významná.  

Témata dopravní výchovy jsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV). Dopravní výchova je od roku 2013 součástí naší RVP ZV.  
Je začleněna do ŠVP–„Všichni toužíme být úspěšní” verze 4. Jednotlivé tématické 
celky jsou zpracovány do jednotlivých ročníků se zařazením k daným předmětům.  
Dopravní výchova není samostatným předmětem na naší základní škole, ale 
prostupuje současnými předměty. Téma bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním 
provozu je zahrnuto do obou stupňů vzdělávání na naší základní škole. Jsou zde 
zařazena všechna témata, a to včetně etické stránky problematiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v  
Základní škole U Lesa v Karviné – Ráji  "Všichni toužíme být úspěšní" 
 
verze_5   Platnost od: 01. 09. 2013 

 
Na 1.stupni je dopravní výchova zařazena ve 1 – 3. ročníku v předmětu Prvouka a ve 

 4. a 5. ročníku v předmětu Vlastivěda. 

Na 2.stupni je dopravní výchova zařazena v 6. a 8.ročníku v předmětu Výchova ke 

zdraví. 

Ve všech ročnících jsou celoročně žáci poučováni při všech přesunech na akce 

školy, kulturní představení, besedy, exkurze, výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky, 

plavání, sportovní soutěže a jiné o bezpečnosti, chování a dodržování pravidel 

silničního provozu a chování při mimořádných situacích. 

 

Rozložení učiva a výstupů v 1. ročníku: 

Dopravní výchova 
 
Výstup: 
Uplatňuje základní pravidla silničního provozu, postupně se učí znát dopravní značky  
V okolí školy, zná funkci semaforu, přechodu pro chodce, umí bezpečně přejít silnici 
a  
uvědomuje si, že nesprávným chováním může ohrozit sebe i druhé. Seznámí se s 
nebezpečnými místy na cestě do školy. 
 
Učivo: 
 
Bezpečně do školy. 

 

 

Rozložení učiva a výstupů ve 2. ročníku: 

Dopravní výchova 

Výstup: 
 
Procvičuje si správou orientaci, kreslí jednoduchý plánek domu, bytu a svého  
nejbližšího okolí a plánek cesty do školy 
 
Učivo: 
 
Orientace v místě bydliště. 



 
Výstup: 
 
Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování silničního provozu při cestě do školy 
a ze školy. Charakterizuje nebezpečná místa.  
Uplatňuje základní pravidla silničního provozu, rozšiřuje si znalosti dopravních  
značek, dodržuje základní pravidla pro chodce, rozezná nebezpečí různého 
charakteru. 
Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu.  
Dopravní výchova, osobní bezpečí. 
 
Učivo: 
 
Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce, cíleně je využívá. 
 
 
Výstup: 
 
Rozlišuje dopravní prostředky, seznámí se s vybavením jízdního kola a vybavení 
cyklisty. 
 
Učivo: 
 
Dopravní prostředky, bezpečnost na silnici. 
 
 
Výstup: 
 
Předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat,  
využívá  bezpečná místa pro hru a trávení volného času, rozezná nebezpečí různého 
charakteru. 
 
Učivo: 
 
Osobní bezpečí. 

 

 

Rozložení učiva a výstupů ve 3. ročníku: 

Dopravní výchova 

Výstup: 
 
Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista. 
 
 
 



Výstup : 
 
Žák uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do 
školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa, uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování účastníka silničního provozu. 

 

Rozložení učiva a výstupů ve 4. ročníku: 

Dopravní výchova 

Výstup: 
 
Je účastníkem silničního provozu 
 
Učivo: 
 
Průkaz cyklisty. 

 

 

Rozložení učiva a výstupů v 5. ročníku: 

Dopravní výchova 

Výstup:  
 
Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista. 
 
Učivo: 
 
Mimořádné události. 
 
 
 
 
Výstup:  
 
Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy, 
aktivně předchází situacím ohrožení života a osobního bezpečí. 
 
Učivo: 
 
Obezřetné chování. 
 
 
 



Výstup: 
 
Prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování u jednání v roli 
cyklisty. 
 
Učivo: 
 
Obezřetné chování. 
 
Výstup: 
 
Uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě vroli cyklisty, cíleně je používá. 
Charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné dopravy a 
při akcích školy je uplatňuje. 
V modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním 
provozu a v hromadné dopravě a určuje vhodný způsob bezpečného chování. 
 
Učivo:  
 
Pravidla silničního provozu, ochranné prvky a pomůcky. 

 

Rozložení učiva a výstupů na 2. stupni: 

Dopravní výchova 6. ročník 

Výstup: 
 
Usiluje v rámci svých možností o aktivní podporu svého zdraví. 
Využívá všech dostupných informací o ochraně zdraví. 
Přehodnocuje postoje k ochraně vlastního zdraví. 
 
Učivo: 
 
Rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu včetně  
zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti). 
 
 
 
 
Osobní bezpečí 
 
Výstup: 
 
V konkrétních situacích silniční a železniční dopravy (vycházky, výlety, akce školy) 
uplatňuje bezpečné chování, které neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky. 
 
 
 



Učivo: 
 
Bezpečné chování na ulici, při jízdě na kole, pobytu na hřišti, doma. 
 
 
Dopravní výchova 8. ročník 

Osobní bezpečí 
 
Výstup: 
 
Charakterizuje mimořádné situace, vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a 
železniční dopravě a vyvozuje bezpečné chování. 
 
Učivo: 
 
Mimořádné životní situace a chování při nich. 

 

2. Strategické dokumenty 

Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 (schválena usnesením vlády 
č. 882 dne 13. července 2005) Úpravy provedené na základě mezirezortních jednání. 
  
Dokumenty: Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 (schválena 
usnesením vlády č. 882 dne 13. července 2005), Usnesení Rady vlády pro BESIP č. 
30 z roku 2012, Národní Strategie BESIP 2011 – 2020 
 

 
Dopravní výchova (MD)  
 
Důvody: Nárůst smrtelných a dalších úrazů dětí a žáků v silniční a železniční 
dopravě, získání řidičského průkazu mladistvými na malé motocykly a následná 
nehodovost – proto rozšíření především na 2. stupni ZŠ.  

 

Cíle: 

 Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy 

 Věnovat pozornost vzdělání, prevenci a osvětě v oblasti bezpečnosti dopravy. 

 Preventivní působení na všechny žáky jako účastníky provozu na pozemních 

komunikacích výchovnými a vzdělávacími aktivitami 

 



 

3. Rozložení učiva, výstupy na konci 1. stupně ZŠ  

Základním smyslem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu 
na 1. stupni ZŠ je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i 
etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu. Základním cílem zařazení dopravní 
výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a 
ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj 
klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke 
zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu 
k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Dopravní výchova by měla mít kladný dopad 
na celoživotní učení dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací 
v silničním provozu. 

 

3.1 Rozložení učiva a výstupy na 1. stupni ZŠ 

1. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

seznámit žáky se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu; položit 
základ pro pochopení bezpečného a ohleduplného chování;poznat nejbližší 
okolí s ohledem na bezpečnost silničního provozu 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)   v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla chůze po chodníku a po silnici  

b)   bezpečně překoná silnici 

c)   rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru  

d)   v modelových situacích prokáže znalost správného cestování autem  

e)   rozezná a používá bezpečnou cestu do školy 

Učivo: 

I.       Silniční provoz  

 Kdo je účastník silničního provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky) 
 Pojmy v silničním provozu (chodník, obrubník, zábradlí, silnice, přechod pro 

chodce) 

 



II.    Chodník  

 Na chodníku (základní pravidla chůze po chodníku) 

III. Silnice  

 Na silnici (co se děje na silnici, chůze po silnici, reflexní doplňky) 

IV.  Místo pro hru  

 Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) 

V. Přecházení  

 Přecházení silnice bez přechodu 
 Přecházení silnice po přechodu 

 

VI. Cestování  

 Jízda autem (základní pravidla – autosedačka a zádržné systémy, výstup a 
nástup) 

Prolínající téma - cesta do školy 

 Cesta do školy (bezpečná cesta do školy, konkrétní situace) 

 2. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování, k 
uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)      správně používá pravidla chování na stezkách pro chodce (při akcích školy) 

b)      rozeznává vybrané značky pro chodce 

c)      bezpečně překoná silnici se světelnými signály 

d)      rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru 

e)     v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného 

cestování dopravními prostředky 

f)     rozezná a používá bezpečnou cestu do školy, zvládá modelové situace“sám 

domů” 



 

 

Učivo: 

1. I.       Silniční provoz  

 Vztahy mezi účastníky silničního provozu (chodec, cyklista, dopravní 
prostředky) 

II.  Chodník a stezka pro chodce 

 Na chodníku a stezkách (základní pravidla, co a kdo kam smí a nesmí, 
správné chování, vztahy mezi účastníky na stezkách) 

 Značky (Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen) 

 

III. Silnice  

 Na silnici (základní pravidla chůze po silnici, reflexní doplňky) 
 Krajnice a její nástrahy 

IV. Místo pro hru  

 Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) 
 Na čem se ještě jezdí (in-line brusle, skateboard, koloběžka; ochrana - přilba a 

chrániče) 

V.  Přecházení  

 Přecházení silnice bez přechodu 
 Přecházení silnice po přechodu 
 Přecházení silnice po přechodu se světelnými signály 

VI. Cestování  

 Jízda autem (pravidla bezpečné jízdy – autosedačka a zádržné systémy, 
výstup a nástup) 

 Cesta dopravními prostředky (základní pravidla cestování, nástup a výstup, 
chování za jízdy) 

 Vztahy mezi cestujícími v autě, v hromadných prostředcích 

Prolínající téma - cesta do školy 

 Cesta do školy (pravidla bezpečné cesty do školy, konkrétní situace 
a nebezpečí) 

 Poslouchej, dívej se, přemýšlej (vnímání všemi smysly a chápání souvislostí) 



 3. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

rozvíjet schopnost uvědomovat si rizika a nebezpečí v silničním provozu, 
vnímat okolní dění všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro 
bezpečné chování; uvědomovat si ostatní účastníky provozu, zejména v roli 
chodce 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)   reaguje v roli chodce na ostatní účastníky SP 

b)   používá reflexní doplňky a zná jejich dopad 

c)   v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro 

chodce, v obytné zóně 

d)   rozeznává vybrané značky 

e)   bezpečně překonává silnici se světelnými signály, přejde mezi zaparkovanými 

vozy a silnici s více jízdními pruhy 

f)    ovládá pravidla jízdy na bruslích a koloběžce a využívá je 

g)  v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje bezpečné chování v 

dopravních prostředcích a na zastávkách 

Učivo: 

Chodec 

I.    Na chodníku 

 Pravidla chůze po chodníku (co se smí a nesmí na chodníku) 
 Kdo je chodec (brusle, koloběžka, apod.) 
 Nebezpečí a nebezpečné chování (vztahy mezi účastníky na stezkách) 
 Značky (Stezka pro chodce, Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen) 

II.  Silnice  

 Pravidla chůze po silnici (pravidla pro jednotlivce a skupiny, Vidět a být viděn – 
reflexní doplňky) 

 Nebezpečí na silnici (vozidla s právem přednosti v jízdě, tramvaj)  
 Značky (Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen, Silnice pro motorová vozidla, 

Dálnice) 

 

 



III. Místo pro hru  

 Silnice a chodník (vhodná a nevhodná místa ke hře) 
 Hřiště a cesta na něj 
 Obytná zóna a její pravidla 
 Na čem se ještě jezdí (in-line brusle, skateboard, koloběžka; ochrana - přilba a 

chrániče) 

V.  Přecházení  

 Přecházení silnice bez přechodu; přecházení silnice po přechodu; přecházení 
silnice s více pruhy; přecházení silnice po přechodu se světelnými signály 

 Přecházení mezi zaparkovanými vozy 
 Přecházení po přechodu s jízdním kolem 

VI. Cestování autem 

 Pravidla chování na parkovišti 
 Nástup a výstup; odpovídající místo k sezení; pravidla chování mezi 

cestujícími v autě; zádržné systémy – autosedačky a poutání 

VII. Cesta dopravními prostředky  

 Druhy dopravních prostředků a jejich specifika 
 Pravidla chování na zastávce 

Prolínající téma - cesta do školy 

 Poslouchej, dívej se, přemýšlej (souvislosti konkrétních situací; posouzení 
situace, včasné vyvození bezpečného chování, nalezení správného řešení) 

  

4. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

být zodpovědný za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi 
účastníky silničního provozu;hledat řešení krizových situací;zejména v roli 
cyklisty; 

vnímat všemi smysly, zhodnotit a zpracovat získané informace a vyvodit z nich 
správné závěry pro bezpečnou cestu 

 

 

 



Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)      popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě  

b)      zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole  

c)      (při vhodných podmínkách školy) prokáže bezpečný pohyb na kole (na silnici, 

na stezkách i v terénu), chová se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního 

provozu; bezpečně překoná s kolem silnici a zvládá základní manévry cyklisty  

d)      vybere bezpečné místo pro pohyb na kole 

e)      jako cyklista správně používá reflexní i ostatní doplňky a výbavu kola  

f)        rozeznává vybrané značky  

g)      naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, včetně cesty dopravními prostředky; 

posoudí rizika cesty  

h)      v modelových situacích prokáže znalost chování v krizové situaci  

Učivo: 

Cyklista 

I.    Výbava jízdního kola a cyklisty  

 Povinná a doporučená výbava jízdního kola a cyklisty (přilba, její funkce a 
použití ;reflexní doplňky a ostatní doplňky pro bezpečnou jízdu) 

 Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu 

II.  Způsob jízdy na jízdním kole 

 Technika jízdy; přeprava zavazadel 

III. Bezpečná cesta 

 Místa pro jízdu na kole (stezky pro cyklisty, obytná zóna) 

IV. Cyklista na silnici 

 Problematika silnice z pohledu cyklisty a značení (základní pravidla bezpečné 
jízdy na silnici, jízda za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek) 

 Znamení, zastavování, odbočování, předjíždění a objíždění 
 Vedení kola, vyjíždění do silnice 
 Přecházení s kolem bez přechodu a po přechodu 
 Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) 
 Značky 

 



V.  Cyklista na křižovatce  

 Druhy křižovatek a kruhový objezd (zásady přednosti v jízdě, odbočování) 
 Vztahy mezi účastníky silničního provozu 

 

 

VI. Rodinný cyklistický výlet  

 Plánování trasy a výbava na cestu 
 Cyklista v dopravních prostředcích 
 Způsob jízdy ve skupině (zásady ohleduplnosti k ostatním účastníkům 

silničního provozu) 

VII. V ohrožení 

 Zásady správného chování v krizové situaci (možnosti krizových situací, jejich 
řešení, důležitá spojení) 

Prolínající téma - cesta do školy 

 Poslouchej, dívej se, přemýšlej (souvislosti konkrétních situací, posouzení 
situace, včasné vyvození bezpečného chování, nalezení správného řešení) 

 5. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka 
silničního provozu –chodce i cyklisty;poznávat vztahy mezi všemi účastníky, 
uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích;seznámit 
se s první předlékařskou pomocí 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)   bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty  

b)   rozeznává další dopravní značky  

c)   poznává vztahy účastníků silničního provozu  

  d)   odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a vyvodí správné řešení; snaží se 

zachovat adekvátně situaci  

e)   zná ohleduplné chování a osvojuje si ho  

f)    snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na sebe i ostatní účastníky silničního 

provozu  



 

Učivo: 

Souhrnné znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti chodce a cyklisty 

I.    Na chodníku  

 Shrnutí pravidel bezpečného a ohleduplného chování na chodníku 
 Vztahy mezi účastníky silničního provozu 

 

II.  Výbava jízdního kola a cyklisty  

 Potřeba správné výbavy jízdního kola a cyklisty (reflexní doplňky a ostatní 
doplňky pro bezpečnou jízdu) 

 Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu 

III. Chodec a cyklista na silnici  

 Shrnutí pravidel bezpečného a ohleduplného chování při pohybu na silnici 
 Pravidla chůze po silnici pro skupiny i jednotlivce 
 Pravidla jízdy za snížené viditelnosti 
 Základní pravidla bezpečné jízdy na silnici (bezpečné manévry cyklisty na 

silnici) 
 Pravidla pohybu za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek 

IV. Bezpečná jízda  

 Technika jízdy 
 Pravidla jízdy po stezkách a mimo silnici 

V.  Cyklista na křižovatce  

 Pravidla pro bezpečné překonání křižovatky 
 Vztahy mezi účastníky silničního provozu 

VI. Volný čas a sportovní aktivity 

 Druhy volnočasových aktivit souvisejících se silničním provozem a dodržování 
pravidel (vhodné a nevhodné lokality k uskutečnění aktivit, konkretizace aktivit 
podle lokality ZŠ a obce) 

VII. Přecházení silnice 

 Shrnutí základních pravidel překonání silnice ve městě i mimo něj (vztahy 
mezi účastníky silničního provozu) 

 



VIII. Cesta dopravními prostředky 

 Shrnutí základních pravidel bezpečnosti při cestování dopravními prostředky 
 Pravidla při jízdě autem (zádržné systémy) 
 Vztahy mezi cestujícími a účastníky hromadné dopravy 

IX.  Prázdniny 

 Zásady bezpečného chování v době volna a cestování (specifika lokality 
bydliště a obce pro trávení dnů volna) 

X.     Nebezpečí 

 Krizové situace (možnosti, jejich řešení, důležitá spojení) 

Prolínající téma - cesta do školy 

 Dopravní značky (odpovídající značky pro jednotlivé celky)  
 V Silničním provozu nejsi sám (vnímání tématu v souvislostech zejména 

vztažených k dané situaci, řešení situací, sociální pohled, hledisko 
sounáležitosti, spolupráce) 

3.2 Výstupy na konci 1. stupně 

Co by měl žák ovládat po ukončení 5. ročníku ZŠ. Dovednosti žáků jsou rozděleny 
podle tematických okruhů – chodec, cyklista. 

 Chodec 

Žák: 

- rozezná účastníky silničního provozu a vztahy mezi nimi 

- pozná nebezpečné situace a způsoby jejich řešení 

- zvládá pravidla chůze po chodníku a stezkách a uplatňuje je (při akcích školy) 

- uplatňuje bezpečné chování při chůzi po silnici 

- používá reflexní doplňky pro svou dobrou viditelnost 

- bezpečně přechází u (bez přechodu, s přechodem, se světelnými signály,  

přes dvojpruh) 

- bezpečně cestuje v hromadných dopravních prostředcích, chová se s respektem k 

ostatním cestujícím 

- bezpečně cestuje autem, při jízdě v autě používá autosedačku a zádržný systém, 

zná význam a techniku poutání 

- rozeznává a využívá bezpečná místa pro hru, uplatňuje bezpečnou jízdu na in-

linech, koloběžce atd. 



- vnímá dopravní situaci všemi smysly, vyhodnotí ji a vyvodí správné závěry 

Žák zná dopravní značky a jejich význam: 

Stezka pro chodce – Stezka pro chodce a cyklisty – Stezka pro cyklisty – Podchod 
nebo nadchod Přechod pro chodce – Pozor, přechod pro chodce – Pěší zóna – 
Obytná zóna – Dej přednost v jízdě – Stop, dej přednost v jízdě – Železniční přejezd 
– Zákaz vjezdu všech vozidel–Zákaz vstupu chodců–semafory pro chodce a řidiče 

 Cyklista 

- popíše výbavu jízdního kola a její funkci 

- charakterizuje postavení cyklisty v silničním provozu 

- zvládá základní techniku jízdy na kole (pokud jsou vhodné podmínky pro nácvik), 
zvládá základní manévry (změnu směru jízdy, odbočování, předjíždění, objíždění, 
otáčení, výjezd na silnici) 

- volí bezpečnou trasu jízdy (zvládá jízdu přes křižovatku, včetně jízdy po kruhovém 
objezdu, včetně situací s dalšími účastníky provozu) 

- vnímá dopravní situaci všemi smysly (vyhodnotí ji a vyvodí správné závěry pro 
bezpečnou jízdu) 

- ovládá základní postupy při předlékařské první pomoci 

Žák zná dopravní značky a jejich význam: 

Dálnice – Jednosměrný provoz – Přikázaný směr jízdy vpravo – Hlavní pozemní 
komunikace 

 

4. Návrh na rozložení učiva, výstupy na konci 2. stupně ZŠ  

Základním smyslem zařazení dopravní problematiky na 2. stupeň ZŠ je další 
rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného 
chování v silničním provozu, snížení nehodovosti a rizik v silničním provozu a přijetí 
etických norem chování. Dále pak rozvoj životních kompetencí pedagogů, jejich další 
vzdělávání, výměna zkušeností, jejich cílené působení i mimo rámec ZŠ – vůči 
rodičům a veřejnosti v lokalitě školy. 

Cílem začlenění dopravní výchovy do výchovně-vzdělávacího procesu na 2. stupni 
ZŠ je prohlubovat a upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti v silničním 
provozu získané na 1. stupni ZŠ. Dále rozvíjet poznání a obohacovat tuto oblast o 
další poznatky a etickou stránku problematiky. Položit základy pro utváření vztahů 
mezi účastníky silničního provozu, orientaci v nich a pěstování správných reakcí, 
vedoucích k bezpečnosti vlastní i okolí, rozvíjet základy první předlékařské pomoci a 
připravit žáky na získání řidičského oprávnění pro malé motocykly a další skupiny. 



Rozvíjet klíčové kompetence s důrazem na úctu ke zdraví, k odpovědnému chování 
a odpovědnosti za své zdraví, k toleranci a ohleduplnosti k ostatním a na svoji 
bezpečnost. 

4. Rozložení učiva a výstupy na 2. stupni ZŠ 

 6. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v 
silničním provozu zejména v roli chodce;rozšířit jejich poznání z nižších 
ročníků, obohatit výchovně-vzdělávací proces o etické vzdělávání na dané 
téma; soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání a chování 
jedince;zabývat se zejména vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; 
zvládat svoje reakce, vlastní agresivitu a reakce a chování ostatních 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)   ovládá pravidla bezpečného a ohleduplného chování chodce v silničním provozu 

a řídí se jimi 

b)  chová se bezpečně v dopravních prostředcích a na zastávkách (v modelových 

situacích a při akcích školy) 

c)   dodržuje povinnosti spolujezdce v autě– zejména poutání 

d)   rozlišuje další dopravní značky a jejich význam 

e)   posoudí situaci i z pohledu ostatních účastníků silničního provozu 

f)    vysvětlí bezpečné chování, zejména z pohledu chodce 

Učivo: 

Chodec 

I.    Na chodníku  

 Pravidla bezpečného a ohleduplného chování na chodníku 
 Vztahy mezi účastníky silničního provozu 

II.  Chodec a cyklista na silnici  

 Pravidla bezpečného a ohleduplného chování při pohybu na silnici (chůze 
jednotlivce po silnici a ve skupině, pravidla pohybu na silnici za snížené 
viditelnosti) 

 Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu 



 

III. Volný čas a sportovní aktivity 

 Volnočasové aktivity související se silničním provozem (vhodné lokality k 
uskutečnění takových aktivit; konkretizace podle lokality ZŠ a obce) 

IV. Přecházení křižovatky 

 Pravidla překonání ve městě i mimo něj (překonávání různých křižovatek, 
křižovatka řízená příslušníkem policie) 

 Vztahy mezi účastníky silničního provozu  

V. Cesta dopravními prostředky 

 Pravidla bezpečnosti při cestování dopravními prostředky (pravidla při jízdě 
autem, zádržné systémy, vztahy mezi cestujícími a účastníky hromadné 
dopravy) 

VI. Dopravní značky 

 Odpovídající značky pro jednotlivá témata 

Prolínající téma – deník správného chodce 

Deník správného chodce  – etická stránka chování v silničním provozu 

 7. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

dovést žáky k pochopení pravidel bezpečného a ohleduplného chování v 
silničním provozu, zejména v roli cyklisty;rozšířit jejich poznání z nižších 
ročníků, obohatit výchovně-vzdělávací proces o etické vzdělávání na dané 
téma;soustředit se na sociální vztahy a způsoby jednání a chování jedince; 
rozvíjet zejména vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu; zvládat svoje 
vlastní reakce a agresivitu i reakce na chování ostatních 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)  ovládá pravidla bezpečného a ohleduplného chování cyklisty v silničním provozu 

a uplatňuje je v praktických situacích školních akcí 

b)  chová se bezpečně a ohleduplně v roli cyklisty, používá správnou výbavu jízdního 

kola; orientuje se ve vztazích cyklisty k ostatním účastníkům silničního provozu 



c)  odhadne nebezpečí konkrétní situace a vyvodí správné řešení, zachová se 

adekvátně situaci; předchází nebezpečí s ohledem na sebe i ostatní účastníky 

silničního provozu (prokazuje v modelových situacích) 

d)  poskytne první předlékařskou pomoc (v modelových situacích) 

e)  rozlišuje další dopravní značky a jejich význam 

f)    vysvětlí bezpečné chování zejména z pohledu cyklisty 

Učivo: 

Cyklista 

I.    Výbava jízdního kola a cyklisty  

 Výbava jízdního kola, výbava cyklisty (doplňky pro bezpečnou jízdu) 
 Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu (bezpečné 

a ohleduplné chování na chodníku, vztahy mezi účastníky silničního provozu) 

II.  Bezpečná jízda 

 Technika jízdy a její pravidla mimo silnici 

III. Cyklista na silnici  

 Pravidla bezpečné jízdy na silnici (pravidla jízdy za snížené viditelnosti a 
zhoršených podmínek) 

IV. Cyklista na křižovatce 

 Pravidla pro bezpečné překonání křižovatky 
 Vztahy mezi účastníky silničního provozu  
 Křižovatka řízená příslušníkem policie 

V. Prázdniny 

 Zásady bezpečného chování v době volna a při cestování  
 Specifika lokality ZŠ, obce, prázdninových oblastí pro trávení dnů volna 

1. VI.   Krizové situace 

 Možné krizové situace (jejich řešení, důležitá spojení;oprava jízdního kola) 
 Nejjednodušší základy poskytnutí první předlékařské pomoci 

1. VII.     Dopravní značky 

 Odpovídající značky pro jednotlivá témata 

 



Prolínající téma – deník správného cyklisty 

            Deník správného cyklisty – etická stránka chování v silničním provozu 

  

8. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

pochopit pravidla bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, 
rizika a důležitost tématu; odhalit včas hrozící nebezpečí a odvodit bezpečné 
chování; zabývat se všemi účastníky silničního provozu a chovat se 
zodpovědně a ohleduplně; naučit se zvládat agresivitu svoji i ostatních; poznat 
další zásady první předlékařské pomoci; dokázat prakticky uplatňovat 
nejdůležitější prvky témat 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)      vysvětlí souvislosti celkového chováním člověka, sounáležitosti a spolupráce 

v dopravních situacích pro uchování zdraví a života svojí osoby i druhých 

b)      aktivně se zapojuje do činností podporujících snižování rizik a nehodovosti 

v dopravě 

c)     charakterizuje souvislost mezi jednáním a charakterovými vlastnostmi osobnosti  

d)      vymezí propojení mezi daným tématem a dalšími oblastmi života 

Učivo: 

Etika v silničním provozu 

I.    Chodec 

 Role chodce v silničním provozu (odpovědnost chodce a jeho chování, vztahy 
chodce k ostatním účastníkům silničního provozu) 

 Přestupky chodců a ukázka legislativy 

II.  Cyklista 

 Role cyklisty v silničním provozu (odpovědnost cyklisty a jeho chování, vztahy 
cyklisty k ostatním účastníkům silničního provozu) 

 Přestupky cyklistů a ukázka legislativy 

 

 



III. Dopravní značky 

 Odpovídající značky pro jednotlivá témata 

Prolínající téma – deník správného chodce a cyklisty 

Přístup veřejnosti k bezpečnosti v silničním provozu – etická stránka chování v 
silničním provozu 

  

9. ročník 

Cíl výuky v daném ročníku:  

pochopit vztahy mezi účastníky silničního provozu, být zodpovědný za svoje 
chování, dokázat rychle a správně vyhodnotit situaci a vyvodit závěry;naučit se 
potlačit svoji agresivitu a zvládnout agresivitu ostatních;poznat zásady první 
předlékařské pomoci a seznámit se s legislativou v oboru silničního provozu; 
pochopit důležitost tématu,ovládat pravidla bezpečného a ohleduplného 
chování v silničním provozu i možná rizika; uplatňovat v praxi  nejdůležitější 
prvky témat 

Dílčí výstupy (RVP):  

Žák  

a)      používá své znalosti a dovednosti v praxi 

b)      orientuje se v základní legislativě související s tématem doprava 

c)      interpretuje význam pojmů a problematiky bezpečnosti a ohleduplnosti  

         v silničním provozu 

d)      chová se tak, aby v silničním provozu chránil zdraví a život svůj i jiných osob – 

uvědomuje si dopad svého chování a koriguje jej podle situace 

e)      analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje bezpečné chování  

f)       aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných oblastí život orientuje se v 

souvislostech chování všech účastníků silničního provozu  

g)      aktivně se zapojuje do činností podporujících snižování rizik a nehodovosti  

h)      vyřeší testy “řidičský průkaz nanečisto” 

 

 

 



Učivo: 

Na vlastní kůži 

I.    Chodec  

 Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 

II.  Cyklista  

 Zážitkové lekce, projekty a další aktivity 

III. Poskytnutí první předlékařské pomoci 

 Spolupráce s odborníky 
 Návštěva centra záchranářů 

IV. Můj první řidičák 

 Zopakování a upevňování znalostí a dovedností  
 Znalostní testy, závěrečná zkouška 

5. Spolupráce s institucemi 

Naše základní škola celoročně spolupracuje se všemi složkami IZS (integrovaného 
záchranného systému). 

 Hasičský záchranný sbor Karviná 
 Zdravotnické záchranné služby 
 Policie České republiky 
 Městská policie Karviná 
 OS ČČK Karviná 

Výše uvedené složky ve spolupráci se ZŠ v rámci prevence navštěvují a pozývají na 
svá pracoviště jednotlivé kolektivy ve spolupráci s koordinátorem školy a provádějí: 

 Besedy 
 Exkurze 
 Praktické ukázky 
 Školení 
 Edukační programy 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


6. Praktický výcvik 

Ke zvýšení účinnosti dopravní výchovy se naše škola účinně zapojuje do programu 
systematického výcviku cyklistů na dětských dopravních hřištích (DDH).  
Výuka dopravní výchovy je realizována ve spolupráci s instruktory dopravní výchovy 
a statutárním městem Karviná – odborem dopravy, kdy teoretická výuka probíhá ve 
4. ročníku ve 2 lekcích. Žáci jsou po absolvování lekcí přezkoušeni formou testu 
znalostí pravidel silničního provozu. Úspěšní absolventi lekcí obdrží „Průkaz cyklisty“. 
Praktická výuka dopravní výchovy pro 4. ročník pak probíhá v praktickém výcviku 
nacvičováním jednotlivých dopravních situací blízkých běžnému silničnímu provozu 
 2 x ročně v rozsahu 5 hodin na cvičném městském dopravním hřišti v Karviné – 
Fryštátě pod vedením akreditovaných školitelů včetně závěrečného přezkoušení 
dovedností zejména v ovládání kola a v praktickém dodržování pravidel silničního 
provozu na pozemních komunikacích.  
Pravidelně každý rok organizuje škola ve spolupráci s kroužkem Mladých zdravotníků 
a Českého červeného kříže školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
 pro 1. a 2. stupeň ZŠ a úspěšní žáci se pak zúčastňují městského kola Dopravní 
soutěže mladých cyklistů na cvičném městském dopravním hřišti v Karviné – 
Fryštátě. 
 

Program pro začínající cyklisty (dále jen „program“) vyhlašují Rada vlády České 

republiky pro bezpečnost silničního provozu a Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Českým červeným křížem, 

Ústředním automotoklubem České republiky a Autoklubem České republiky. 

 

Program se vyhlašuje každoročně. Je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. 

ročníků základních škol  a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších 

alternativních škol a to ve dvou kategoriích:  

kategorie  =  10 – 12 let, 2. kategorie  =  13 – 16 let, dosažených 

v příslušném kalendářním roce konání soutěže.  Programu se v některých 

okresech a krajích účastní rovněž žáci speciálních a praktických škol. 

 

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného 

působení ve školách, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním 

provozu a ke snižování dopravní nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a 

dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v 

technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné 

jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem  žáků o bezpečnou dopravu 

a o dopravní výchovu. 

 

 



 

Program odpovídá obsahu Standardu základního vzdělání (MŠMT) a 

skládá se z těchto částí: teoretické znalosti pravidel silničního provozu 

(test), praktické uplatňování pravidel silničního provozu (jízda podle 

pravidel silničního provozu), praktické zvládnutí techniky jízdy na kole 

(jízda zručnosti), praktické nebo teoretické zvládnutí zásad první pomoci., 

od krajského kola také práce s mapou.  

 

Jako základní materiál pro organizaci programu slouží propozice a pokyny 

k organizaci dopravní soutěže mladých cyklistů (Dopravní soutěž mladých 

cyklistů – propozice a pokyny k organizaci), ve které jsou dána pravidla, 

charakteristika jednotlivých disciplín a způsoby jejich hodnocení, zásady 

realizace jednotlivých kol a jejich obsah. K teoretické přípravě žáků se 

využívají testy. 

 
 
 

 
7. Závěr 
 
V rámci strategie výuky „Dopravní výchovy“ uvádíme přílohy k dokumentu, které byly 
zveřejněny na internetových stránkách MŠMT, které slouží pedagogům k nahlédnutí 
a účelem zdokonalení výuky.   


