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Městská policie Benešov 

Preventivní program MP Benešov určený pro žáky ZŠ na rok 2016 – 2017 

Žáci I. stupně základní školy se ve školním roce 2016/2017 zúčastní tohoto programu. 

Jedná se o cílovou skupinu žáků prvních až pátých ročníků, kterým jsou věnovány vhodně 
volené preventivní přednášky zaměřené na „BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ“ a „DOPRAVNÍ 

VÝCHOVU“ s praktickou výukou na mobilním dopravním hřišti. 

U prvních ročníků se hravou pohádkovou formou pejska, který se dostává do různých situací 

v běžném životě, děti seznamují co dělat v případě, kdy se samy ocitnou na ulici nebo se 
ztratí, při styku s cizími lidmi, která telefonní čísla si zapamatovat a jak se zachovat 
v přítomnosti cizího psa. Délka přednášky je 45 minut. 

U druhých až třetích ročníků se „Bezpečné chování“ spíše orientuje na větší samostatnost 
dětí a jejich volnější pohyb (mimo rodiče a školní družinu), proto se navazuje na předchozí 

tématiku z prvního ročníku, ale problematika se prohlubuje s ohledem na věk a potřeby dětí. 
Na základě kresleného příběhu o chlapci Honzíkovi, se dětem demonstruje jeho špatné či 
dobré chování, v době kdy zůstal doma sám. Žáci se formou volné diskuse mohou vyjadřovat 

k jeho jednání, aby si upevňovaly správné návyky a pochopily závažnost bezpečného chování. 
Dále se přidává nácvik modelové situace, co dělat v případě nálezu použité injekční stříkačky 

a při obtěžování cizím člověkem. Délka přednášky je 45 minut. 

U čtvrtých a pátých ročníků se preventista zaměřuje na zásady bezpečného chování dětí 
v silničním provozu: Povinnosti chodce a cyklisty, znalost dopravních značek, vybavení 

jízdního kola… Dále krom přednášek, navazujících na klasickou výuku, je možné použít 
mobilní dopravní hřiště, které získané znalosti upevní. Dopravní hřiště je doplněné jízdními 

koly. Délka tohoto cyklu a rozsah hodin záleží na domluvě. Může být pořádán v mimoškolní 
době, v rámci vyplnění volnočasových aktivit dětí.      

U pátých ročníků dále provádíme přednáškové téma zaměřené na „Šikanu a Kyberšikanu“. 

Rozpoznání znaků a rozdílů mezi klasickou šikanou a kyberšikanou. Podporuje se orientace 
dětí v prostředí internetu, sociálních sítí a elektronické komunikace. Žáci se seznamují 

s prevencí řešení rizikových situací, jak zabránit zneužití citlivých informací, ochránit se před 
agresory, kdy rozpoznat závislost na internetu či videohrách a na koho se obrátit o pomoc. 
Délka trvání je 45 minut. 

 

S pozdravem: Bc. A. Koubová (preventista MP Bnešov) 
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