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Proč dopravní výchova pro MŠ?

• Významný prvek ve vzdělání

• Velký nárůst silničních prostředků

• Důležité pro bezpečný život

• Členem silničního provozu každý den

• Předškolní věk = riziková skupina
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Podíl viníků na 
usmrcených a 
těžce zraněných 
dětech 2019
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Nehody 
zaviněné 
chodci 2019
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Chování chodce, které zapříčinilo dopravní 
nehodu v roce 2019
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Cíle projektu

Obecné schopnosti a dovednosti

• Rychlé rozhodování

• Odpovědnost a respekt

• Koordinace pohybu

• Udržení pozornosti

• Uvědomění si rizika

• Dodržování pravidel
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Cíle projektu

Dítě jako chodec

• Přecházení

• Reakce na semafor

• Vnímání okolí

• Chování v určitém dopravním prostředí

• Používání reflexních prvků

• Rychlost a brzdná dráha dopravních prostředků
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Cíle projektu
Dítě jako spolujezdec

• Nastupování a vystupování 

• Bezpečností pás

• Chování při cestě
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Cíle projektu

Dítě jako cestující v hromadných 
prostředcích

• Chování na zastávce

• Nastupování a vystupování

• Pravidlo pro cestování 
ve veřejných prostředcích

10



Cíle projektu

Dítě jako cyklista

• Místa vyhrazená pro pohyb na kole

• Základní pravidla silničního provozu a značek

• Znamení o změně směru

• Povinná výbava a výstroj 
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Výstup projektu

• Vytvoření zásobníku her

• Metodické návody k 24 aktivitám

• Hry rozděleny podle rolí v silničním provozu + rozvoj smyslového vnímání, 

pozornosti a bystrosti

• Praktické pokusy

• Každá aktivita má definovaný cíl a pomůcky

• Důležitá řízená konverzace a shrnutí
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Ukázka aktivit I
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Ukázka aktivit II
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SWOT analýza

Silné stránky

• Přehlednost

• Množství obsažených aktivit

• Nenáročnost

• Aktivity pro větší skupiny

Slabé stránky

• Nemožnost aktivity otestovat

• Nedostatečné vzdělání v oboru
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SWOT analýza

Příležitosti

• Spolupráce s MŠ

• Konzultace odborníka

• Vydání jako výukový materiál

Rizika

• Existující metodiky

• Internet jako zdroj informací
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Děkuji za pozornost
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