
Bezpečí na cest ě do školy 
 
Děti se ješt ě nevzpamatovaly z pestrých zážitk ů, a už je čekají školní 
povinnosti. Práv ě rozt ěkanost ale m ůže zp ůsobit řadu problém ů, nap říklad už 
při samotné cest ě do školy. Školáci zabraní do hovoru s kamarády neb o prost ě 
ješt ě duchem u mo ře, snadno p řehlédnou p řijížd ějící auto. 
Ani čko, rozhlédni se! 
Rodi če by m ěli d ětem co nejd ůrazn ěji p řipomenout zásady bezpe čného chování na 
silnici, jak správn ě p řecházet, že se mají opakovan ě rozhlédnout, nemají 
zbyte čně riskovat a p řebíhat vozovku na nevhodných a nep řehledných místech. 
Policie st řežila bezpe čný za čátek školního roku, letos jen v hlavním m ěst ě první 
den školy dohlíželo na bezpe čnou cestu d ětí do školy celkem 233 strážník ů. 
"Dohledem nad cestou hlavn ě mladších žák ů do školy lze p ředejít mnohému 
nebezpe čí. Zejména u prv ňáčků, kte ří ješt ě cestu nemají zažitou, je to velmi 
důležité," pochválil m ěstskou policii nám ěstek pražského primátora Rudolf 
Blažek.  "Strážníci dohlížejí na nebezpe čná místa v okolí škol pr ůběžně po celý 
školní rok, zesílený dozor na po čátku a na konci školního roku má své 
opodstatn ění. D ěti bývají rozt ěkané a nesoust ředěné, p řítomnost strážník ů ale 
upozorní i řidi če a p řiměje je k opatrn ější jízd ě,"" doplnil ředitel M ěstské 
policie hlavního m ěsta Prahy Vladimír Kotrouš. 
Na zeb ře. 
Policie ČR realizuje n ěkolikrát za rok preventivní akci "Zebra se za tebe 
nerozhlédne". Mezi námi se totiž stále pohybuje mno ho řidi čů a chodc ů, kte ří si 
navzájem mírn ě řečeno komplikují život. A často na to bohužel doplatí d ěti.  
"Nemá smysl riskovat a p řebíhat p řed p řijížd ějícími auty. Úrazy v souvislosti s 
pohybem na p řechodu pro chodce se každoro čně týkají stovek chodc ů a u mnohých 
kon čí smrtí, trvalými zdravotními následky," upozor ňuje Zuzana Pidrmanová, 
koordinátorka prevence Policejního prezidia. 
 
Co má um ět vaše dít ě: 
Předškoláci: 
Měli by mít elementární zkušenosti z oblasti dopravní  výchovy, aby si mohli 
vytvo řit správné návyky, vztahy k okolí a k lidem. Všt ěpujte jim ukázn ěnost, 
vztah k vlastnímu zdraví, opatrnost. Rozvíjejte vla stnosti, které ovliv ňují 
reakci d ětí p ři chování v ur čitých situacích (dopravních), tj. pam ěť, pozornost, 
soust ředěnost, ukázn ěnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, 
vnímání nebezpe čí, výcvik prosp ěšný jejich bezpe čnému pobytu venku, v silni čním 
provozu. 
Volte vždy zábavnou formu, nejlépe na vycházkách, d ávejte d ětem jednoduché 
hádanky a sout ěžní hry. 
Žáci základní školy 
Jsou to nejmladší samostatní chodci, ve volném času jezdí venku na kolob ěžce, 
kole, in-line bruslích či na skateboardu. 
1. ro čník: 
Musejí zvládnout bezpe čnou cestu do školy, to znamená bezpe čné p řecházení 
vozovky na rovném a p řehledném úseku, po p řechodu pro chodce, nadchodu či 
podchodu. M ěli by ovládat význam semafor ů pro chodce, být schopni rozeznat 
nebezpe čná místa, zejména pro p řecházení vozovky.  P řipomínejte jim zásadu 
"vid ět a být vid ěn" - na oble čení vybírejte reflexní materiály pro užití za 
snížené viditelnosti. Vysv ětlete nutnost užívat cyklistickou p řilbu (viz dále). 
Řešte spolu zásady bezpe čného chování v automobilu a v hromadné doprav ě 
(nastupování, vystupování, chování p ři jízd ě, chování na zastávce). 
V aut ě d ůsledn ě používejte autoseda čky a bezpe čnostní pásy. Nezapome ňte s d ětmi 
probrat také bezpe čná místa pro hry - sá ňkování, lyže. 
2. ro čník: 
Školáci umí správn ě jít po silnici (krajnice - vozovka) a znají nebezp ečná místa 
pro ch ůzi po silnici. Musejí zvládnout ch ůzi p řes železni ční p řejezd (bez závor 
i se závorami) a znát nebezpe čí, která hrozí chodc ům za snížené viditelnosti. 
Měli by mít p řehled o druzích hromadné dopravy. Všt ěpujte jim vhodné zp ůsoby 
pomoci starým a nemocným lidem v prost ředích hromadné dopravy. Objasn ěte zásady 



kázn ě a ohleduplnosti k ostatním ú častník ům silni čního provozu (nep řekážet, 
neomezovat, neohrožovat ostatní). 
3. ro čník: 
Mají v ětší dovednost v zásadách správného chování chodce, ovládají místa a 
úseky, kam je chodc ům vstup zakázán. Ovládají dob ře sv ětelné signály a 
pokyny policisty v silni čním provozu, pravidla pro bezpe čnou jízdu na in-line, 
skateboardu a kolob ěžce. Vysv ětlete jim, co jsou vozidla se zvláštními 
výstražnými znameními a nau čte je správn ě reagovat na tyto signály. M ěli by též 
znát zp ůsob p řivolání první pomoci p ři dopravní nehod ě, ošet ření drobných 
poran ění. 
4. a 5. ro čník: 
Děti se v rámci školského vzd ělávacího programu u čí pravidla silni čního provozu 
pro cyklisty (vyjížd ění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, 
předjížd ění, odbo čování, jízda p řes k řižovatku atd.), a znají povinné vybavení 
jízdního kola. 
Meloun pro d ětské bezpe čí. 
Vaše dít ě odmítá p řilbu? Zkuste meloun! Pokud vašeho potomka za žádnou  cenu 
nedokážete p řesv ědčit, aby nosil p řilbu p ři každém nasednutí na kolo, zkuste 
velmi jednoduchý pokus, p ři n ěmž vám skv ělou službu prokáže docela oby čejný 
meloun! Jednoduše ho "oble čte" do cyklistické p řilby a pus ťte volným pádem na 
zem. Meloun ve zdraví p řežije... Druhý pád prove ďte bez p řilby. Meloun se 
rozt říští. Zrovna takový neblahý osud m ůže potkat i nekrytou d ětskou hlavu, když 
se z řítí z kola dol ů! 
Poučenému dítku samoz řejm ě nezapome ňte koupit meloun jeden navíc. 
 
(Žena Plus, 12.9.08) 


