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Žáci 3. ročníků se v 1. pololetí školního roku zúčastní 
preventivního programu Prevence úrazů v dopravě – správný 
chodec 

- Program je hrazen z prostředků MÚ Benešov 

 
Cesta integrace, o. p. s. v tomto roce rozšiřuje nabídku programů pro školy o dopravní 

výchovu pro nižší ročníky. Vycházíme tak vstříc nejenom požadavkům pedagogů, s nimiž 

jednáme při výuce dopravní výchovy a dalších aktivit pro školy, ale reagujeme i na trendy 

vývoje prevence a naplňujeme Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Hlavní 

cíl vychází z naplňování cíle 9 programu Zdraví 21 – Snížení výskytu poranění způsobených 

násilím a úrazy. Od letošního roku 2016 nabízíme rozšířený program prevence úrazů 

v dopravě – správný chodec pro žáky pro 2. a 3. tříd vaší školy. Program je částečně hrazen 

Ministerstvem zdravotnictví ČR a BESIP, proto je školám nově nabízen za zvýhodněnou 

cenu.  

Již mnoho let organizujeme souvislou výuku dopravní výchovy pro žáky 4. tříd ZŠ, 

zaměřujeme se také na 1. – 3 třídy v tématu dopravní výchovy, nicméně výuka je nahodilá, 

vždy závislá na zájmu a financích školy. Tento program by měl zavést do škol souvislou 

výuku DV vycházející z požadavků MŠMT. Od 1. do 9. třídy realizujeme programy 

primární prevence rizikového chování, jak v rozsahu dlouhodobé primární prevence, tak i 

interaktivní semináře na daná témata. Nabízíme 2 - 4 hodinové semináře výuky první 

pomoci (jedním z lektorů je i profesionální záchranář) pro 4. – 9. třídu. V neposlední řadě 

organizujeme bezpečnostně preventivní jednorázové aktivity pro školy z Říčan (Světový 

den bez tabáku, Den bez úrazů, Bezpečně na kole). Více informací na www.cestaintegrace.cz. 

Klademe důraz na systematičnost výuky, dlouhodobost a komplexnost informací 

nejenom klasickou frontální výukou, ale i výukou pomocí hry a prožitku. Zapojení žáci 2. a 3. 

třídy absolvují během roku 2016 dva dvouhodinové programy ve škole se zaměřením na 

prevenci úrazů v dopravě a chování dle vypracované metodiky. Vše bude vedeno pod 

vyškolenými lektory s praktickými pomůckami. 

mailto:skoly@cestaintegrace.cz
http://www.cestaintegrace.cz/


 Centrum primárních programů 

 primární prevence a dopravní výchova 
 Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany 
 Provozovatel: Cesta integrace, o.p.s. 
 Masarykovo nám. 6, 251 01 Říčany 

 
 
 

 

      

IČO: 26619032 
tel.: 774 780 540, 728 677 285 
email: skoly@cestaintegrace.cz 

web: www.cestaintegrace.cz  
 

 

 
Prevence úrazů v dopravě – správný chodec (pro 2. a 3. třídy ZŠ) 
 

Hlavním cílem je: 

 Přispět ke snížení úrazů děti v dopravě (chodec, jízda na koloběžce, kolečkových 

bruslí, ochranné pomůcky, chování v autě, chování v MHD) 

 Vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování, k uvědomování 

si rizik a nebezpečí v silničním provozu 

 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 

 

Dílčími cíli je pak:  

 Naučit děti správně přecházet po přechodu pro chodce i mimo něj, využívat 

podchody/nadchody, stezky pro chodce, světelné signály na přechodu 

 Rozeznávat vybrané dopravní značky týkající se nejenom chodců 

 Rozlišovat a používat bezpečná místa pro hru 

 Rozeznávat a používat bezpečnou cestu do školy, zvládat modelové situace “sám 

domů” 

 Naučit děti správnému a bezpečnému chování v osobním automobilu 

 Naučit děti bezpečnému a ohleduplnému chování v hromadných dopravních 

prostředcích 

 

Základním pravidlem je:  

 dlouhodobost (2. a 3. třída třída) a dále pak výuka DV pro 4. ročníky – Cyklista, 

kterou organizuje také Cesta integrace od roku 2007 

 kombinace učebních stylů – frontální výuka x hra / práce se situacemi, interaktivní 

tabule, výtvarné techniky apod. 
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 komplexnost (chodec – kolečkové brusle, koloběžka, skateboard)  

 interaktivita a návaznost na další služby. 

Témata: 

 2A – Bezpečná cesta domů 1. – seznámení s tématem, správné přecházení silnice 

(přechod, podchod/nadchod, světelné signály, přecházení mimo přechod), dopravní 

značky vztahující se k tématu, chování na chodníku 

 2B – Do školy a po škole – místo pro hru, chování na železničním přejezdu, chování a 

ochranné pomůcky při jízdě v osobním automobilu, dopravní značky vztahující se k 

tématu 

 3A  - Bezpečná cesta domů 2. – chování na chodníku, přechodech nejen jako ten, kdo 

chodí, ale jezdí na koloběžce, kolečkových bruslích apod., stezka pro chodce, pěší 

zóna, dopravní značky vztahující se k tématu 

 3B  - Já a ti druzí – chování v dopravních prostředcích hromadné dopravy, orientace 

na zastávkách autobusů, vlaků apod. 

Cena programu: 

Cena příspěvku školy na každý program je 500 Kč na jednu třídu, nutno je ale 

s ohledem na návaznost programu objednat vždy 2 bloky pro každou třídu v rámci 

školního pololetí, celková cena je tedy 1000 Kč za 4 hodiny výuky. Zbylé náklady hradí 

Cesta integrace, o.p.s. z dotací. V ceně je zahrnuto vše potřebné k výuce (lektorné, doprava, 

pro každé dítě pracovní sešit – Ferda v autoškole, veškeré materiály potřebné k výuce). 

Výuka bude vedena lektorem Cesty integrace se školením z BESIP – Ministerstvo 

dopravy. V případě Vašeho zájmu Vás prosíme, abyste nás kontaktovali na tel: 774 780 540 

nebo na e- mailu: skoly@cestaintegrace.cz.  

S přátelským pozdravem   

 
         Mgr. Markéta Hubínková, DiS.  

 vedoucí Centra primárních programů,  
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