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Dopravní výchova pro 1. – 9. ročník  

Ročník Kompetence Předmět Základní pojmy tématu 

1. 
 

Dbám na svou bezpečnost při 
cestě do/ze školy. 

SKN chodec, dopravní prostředky, dopravní značka, 
přednost v jízdě 

Vím, jak jsou označené 
přechody pro chodce. 

DP přechod, semafor 

Znám základní pravidla pro 
přecházení vozovky. 

DP semafor, signalizace, rozhlédnutí se, přechod 
mimo vyznačená místa 

Vím, kde mohu a kde nesmím 
jezdit na kole, koloběžce, 
bruslích. 

SKN, DP cyklostezka, hřiště, vozovka 

2. 

Umím vyjmenovat základní 
výbavu kola, umím základní DZ 

DP kolo, brzda, odrazka, helma, vesta, dopravní 
značky (DZ) 

Chápu význam dětské sedačky 
a bezpečnostních pásů 
v automobilu. 

DP brzdná dráha 

Znám čísla jednotlivých složek 
IZS. 

SKN IZS, policie městská/státní/dopravní, 
záchranná služba, hasiči 

Znám zásady, kterých se mám 
držet, pokud jsem svědkem 
úrazu/nehody. 

SKN IZS, 112 

3. 

Vím, jak se přesouvat při 
cestování veřejnými 
dopravními prostředky a jak se 
v nich chovat. 

DP zastávka, stanice, lístek, výstup/nástup 

Orientuji se v nebezpečných 
situacích, které ohrožují 
účastníka dopravního provozu. 
Znám výbavu kola, 
bezpečnostní pomůcky, učím se 
základní pravidla při jízdě na k. 

DP IZS, 112 
Dopravní nehoda. Výbava kola, bezpečnostní 
pomůcky při jízdě na kole, bruslích. 
Jednoduchá pravidla při jízdě na kole, bruslích. 

4. 

Jsem schopen popsat význam 
jednotlivých částí povinné 
výbavy cyklisty. 
Znám základní pravidla při jízdě 
na kole, bruslích. 
Zvládám jednoduché dopravní 
situace. 

SKN Výbava kola, bezpečnostní pomůcky. 
Jednoduché dopravní situace, přednost v jízdě, 
pravidlo pravé ruky. 

5. 

Umím v praxi užít telefonní 
čísla IZS. Ovládá způsoby 
komunikace s operátory 
tísňových linek. Vnímá, správně 
vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako 
chodec a cyklista. Rozpozná 
život ohrožující zranění. 

SKN Telefonický rozhovor, sebeovládání, dopravní 
situace – nehoda. Lehké a těžší zranění, první 
pomoc. 

6. 
Bezpečně se orientuji 
v dopravním značení z pohledu 
chodce i cyklisty. 

VKZ dopravní značka, pozemní značení 
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Znám základní postupy první 
pomoci při dopravní nehodě. 

VKZ kardiopulmonální resuscitace, zlomenina, 
zranění hlavy, otřes mozku, zranění páteře 

7. 
Jsem schopen stručně popsat 
dopravní strukturu světa. 

Z letecká doprava, lodní doprava 

8. 

Orientuji se v dopravní 
struktuře EU a její propojenosti 
s dopravou v ČR. 

Z dálniční síť, mezinárodní doprava 

Znám negativní dopady, které 
má zvláště silniční doprava na 
životní prostředí. 

PŘ vzdušné znečištění, skleníkové plyny 

Jsem schopen se bezpečně 
pohybovat po křižovatkách. 

VKZ přednost v jízdě, kruhový objezd 

9. 

Vím, jaké dopady má intenzivní 
silniční doprava na zdraví 
člověka i jeho psychickou 
pohodu. 

VKO, PŘ dýchací potíže, relaxace, hluk, civilizační 
nemoci 

 

 ve VKZ v 6. a 8. ročníku dochází k opakování látky z I. stupně a k jejímu podrobnějšímu 

probrání. 


