


Výchova 

Reflexe  

Podpora 

Sebe-výchova

Sebe-podpora 

Sebe-reflexe



 Aktivity hledání rizik 

 Mapovaní cesty
 Mapování rizikových 

faktorů, dynoménů
 Výzkum – rizikových 

zákonitostí

 Soutěže 

 Rizika, 

◦ která děti objevují, 
◦ která si uvědomují, 
◦ která respektují 

=

◦ rizika očima dětí



Cíl - Naučit děti vnímat různá rizika v dopravním 
prostředí a nebezpečí předvídat

- Upozornit rodiče a pedagogy na důležitost a 
nutnost primární prevence

- Ukázat, 

◦ že výchova může probíhat zábavnou formou a 

◦ informace, které získá žák vlastní prací a 
zkušeností ,jsou mnohem cennější než 
informace předávané dospělými 



Test 

Reakční doba

Vlečná křivka



Brzdná dráha

Retroreflexní materiál



Zpětné zrcátko a mrtvý úhel



 Bezohlední řidiči na přechodech

 Nepřehledný výhled

 Neexistující chodníková plocha

 Bezdomovci 

 Železniční přejezd



1. Společná práce

2. Sdělování si zážitků a zkušeností

3. Předání informací o rizicích v jiné 
části obce



 Naučit děti všímat si a uvědomovat si rizika

 Snadno uchopitelné a zpracovatelné
 V případě nezájmu pedagogů musí být úkoly snadné i pro samostatnou práci dětí

 Lehce vyhodnotitelná 
 Od soutěží s protiúrazovou tematikou neočekáváme vysoce odborné a kvalitní 

zpracování, ale máme zájem „předat“ životně důležité informace

 Aktivní přístup dětí
 Možnost implementace do výuky
 Koordinátorem soutěže může být jakýkoliv subjekt



Hledání dynoménů

Krok za krokem na cestě do školy 

Krok za krokem bez úrazu

Krok za krokem bez nehody

Krok za krokem v dopravě



1. místo – 226 rizik 2. místo – 102 rizik 

 Telefonování při řízení
 Opilost
 Cyklista bez světel
 Odhazování nedopalků z auta
 Kouření při řízení
 Jet na červenou
 Nedodržovat značky
 Jezdit přes tlustou čáru
 Cyklista bez helmy
 Mokrá vozovka
 Nezapínat bezpečnostní pásy
 Blízké rozestupy mezi auty
 Střepy na silnici
 Mít nahlas mp3
 Nesahat na jedoucí šalinu
 Zbrklost
 Blázen Markéta jako spolujezdec

 Uklouznutí na ledu
 Špatné koleje
 Písek na silnici
 Štěrk na silnici
 Led na silnici
 Voda na silnici
 Porucha brzd
 Pád sněhu ze střechy
 Prudké zastavení tramvají
 Neoznačený náklad
 Špatně připoutaná autosedačka
 Mikrospánek
 Hlasitá hudba řidičů
 Agresivní předjíždění
 Divocí psi
 Nekvalitní silnice
 Bezdomovci 



A. Jízda školním autobusem

B. Jízda tramvají a trolejbusem

C. Křižovatky – aneb bojím, bojím

D. Přechody pro chodce – jde o život pro děti a důchodce

E. Jdeme pěšky či používáme koloběžky

F. Musíme to opravit – chápeme, ale prosím, opravte to brzy

G. Před školou

H. Co nás ještě napadlo – i neuvěřitelné se může stát



Děti zdokumentovaly rizikové situace, jevy a 
problémy, s kterými se setkávají

 Rozvíjely schopnosti předvídat nebezpečí

Uvědomily si souvislosti a vztahy

 Pracovaly společně

Vcítily se do problémů ostatních

 První tři třídy spojily výhry a jely společně na výlet do Prahy. 
Původní soutěžní rivalita se přeměnila na společný zážitek. 



MUDr. Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna

PhDr. Marie Klusoňová, vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení odboru 
školství a mládeže Magistrátu města Brna

Mgr. Ivana Draholová, vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město

Ing. Libor Sobotka, PIS Police ČR – Brno

Ing. Ivan Budík, finanční ředitel HBH Projekt spol. s r. o.



 Vyhlášení 
o Duben

 Vyhodnocení
o Dny bez úrazu -

červen

 Návaznost 
o ETM – září



První x poslední pomoc
Umím poskytnout první 
pomoc



Nehrajeme si blízko silnice Nesmíš!!!





Nosím výrazné oblečení Pozor na překážky



To co jsme my, budete i vy! ZOO v tramvaji NE děkujem



Řidiči nejedete rally !!!
Mazlení v tramvaji

Až po 22:00 hodině ……..





 Jednou denně jedno deci,
kolo spadne na silnici

 Cyklistovi čistou vodu, 
to se jede na pohodu





 Slavnostní křest tramvaje

 Evropský týden mobility 2009





+ Soutěž = zdroj informací = problémy očima dětí
+ Zájem dětí
- Malý zájem pedagogů
! Špatný (resp. žádný) přesun informací od vedení 

školy k učitelům

→Hledání nových informačních cest

→… informace, které žáci získali vlastní prací 

a zkušeností jsou mnohem cennější než 

informace předávané dospělými



Děkuji za zájem o dopravní a protiúrazovou výchovu

Děkuji za spolupráci 

j.heinrichova@hbh.cz

733 690 023


