
REALIZACE DOPRAVNÍ VÝCHOVY A VYUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH MATERIÁLŮ 

PŘI VÝUCE V ZŠ A MŠ

Za kolektiv Dětského dopravního hřiště Kroměříž Alice Juračková



Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž   

provozovatel Dětského dopravního hřiště od roku 2006

 zajišťujeme dopravní výuku žáků 4. ročníků v počtu cca 1200 dětí 

podzim / zima/ jaro

 DDH navštěvují také školní družiny, MŠ, školy s žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, SŠ

 7 x týdně máme otevřeno pro veřejnost včetně svátků (březen - listopad)

 organizujeme soutěže DSMC, SMZ (okresní i krajská kola)

 realizujeme akce např. Den bez aut, Světový den první pomoci

 věnujeme se seniorům v dopravě

 na DDH pořádáme víkendové pobyty pro děti s noclehem

 pořádáme jarní i letní příměstské tábory



Naši činnost podporují a spolupracují s námi

 Město Kroměříž – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

• „BESIPÁČEK“ – zpravodaj DDH

 Zlínský kraj

 Ministerstvo dopravy - BESIP

 Centrum služeb pro silniční dopravu – BESIP

 krajský koordinátor BESIP

 Městská policie

 Úřad ČČK Praha

 Policie České republiky

 Střední zdravotnická škola, VPŠ a SPŠ MV v Holešově a další…



Ministerstvo dopravy – BESIP A ČČK

 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
 nadstavba DV (testy z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti, jízda po DDH, zásady 

poskytování první pomoci, práce s mapou)

 2019 – 40. ročník DSMC

 brožura DSMC, příručka „Děti v dopravě“ + situace a bodové hodnocení, online testy PSP

 I. kategorie (10-12 let), II. kategorie (12-16 let)

 okresní, krajské, republikové, evropské kolo

 celorepublikové zapojení cca 40 % ZŠ 

 SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

 příručka první pomoci Děti v dopravě 

 Velmi rádi vám pomůžeme s přípravou vašich žáků na soutěže.  



Víkendové pobyty na DDH Jarní příměstské tábory Letní příměstské tábory



Akce pro širokou veřejnost a seniory



Naše plány do budoucna:

 revitalizace a rekonstrukce stávajícího DDH v Kroměříži

 snaha o zajištění DV na nově vystavěném DDH v Holešově

 aktivní účast v Radě vlády ČR pro BESIP – Výbor pro dopravní výchovu a osvětu 

 výstavba Centra zdraví a bezpečí 

• OS ČČK Kroměříž je vlastníkem pozemku o rozloze 20 000 m2

• ve vybudovaném objektu bude možné se naučit:

- jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a 

poskytovat první pomoc, jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace apod.



Dopravní výchova pro MŠ interaktivně

 I-učebnice dopravní výchovy (rozčlenění na 4 části podle ročních období)

 bezplatné stažení a využití na IT, PC, tabletu, notebooku

 obsah ( 10 pracovních aktivit s tisknutelnými pracovními listy, 8 cvičení pro IT, 
PC nebo tablet, desky na pracovní listy s herním plánem a pexesem)

 variantní aktivity cílené na rozlišení barev, tvarů, zvuků, orientace 
vpravo/vlevo atd. metodické listy – pokyny pro pedagogy (včetně správného 
řešení úkolů)

 Využití: učitelé MŠ (příp. ZŠ), děti, rodiče

 https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti


MŠ podpůrné materiály dopravní výchovy

 materiály ke stažení a k tisku libovolných stran
 https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Ucebnice,-pomucky

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Predskolni-deti/Ucebnice,-pomucky


Dopravní výchova ZŠ 1. stupeň

 Dopravní výchova pro 1. stupeň ZŠ — učitelská licence

• Obsahuje sadu e-produktů včetně i-učebnice. V rámci učitelské licence je 
možné využít rozšířených funkcí pro učitele – vkládání vlastních souborů, 
práce s funkčním pozadím pozadí (mřížky, osy,). Licence umožňuje zobrazení 
na interaktivní tabuli.

 https://flexibooks.cz/dopravni-vychova-pro-1-stupen-zs/d-74347/#.W-wAeDGNzIV

 Výukový program pro interaktivní tabule 1. stupeň ZŠ 

• 1. - 2. třída chodec, 3. - 4. třída cyklista

• výukový program DDH Kroměříž 4. ročník podzim

 http://ibesip.simoptclient.cz/dopravni-vychova/

• testy ke zkouškám 4. ročníků

 https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-
dopravni-vychovy

https://flexibooks.cz/dopravni-vychova-pro-1-stupen-zs/d-74347/#.W-wAeDGNzIV
http://ibesip.simoptclient.cz/dopravni-vychova/
https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-dopravni-vychovy


ZŠ 1. stupeň podpůrné materiály dopravní výchovy

 „Ferda v autoškole aneb jak opičák k řidičskému průkazu přišel“ - pracovní 

sešit pro výuku dopravní výchovy na I. stupni ZŠ určený pro děti od 6-9 let

• https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Zaci-zakladnich-skol/I-

stupen-ZS/Ferda-v-autoskole

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Zaci-zakladnich-skol/I-stupen-ZS/Ferda-v-autoskole


Dopravní výchova ZŠ 2. stupeň

 NOVÝ INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY 6.- 9. TŘÍD

• VARIANTY: Příručka učitele, Žákovská licence, Učitelská licence

 https://flexibooks.cz/exec/search.aspx?exps=DOPRAVN%C3%8D+V%C3%9DCHOVA+&SearchType=Ful

ltext

https://flexibooks.cz/exec/search.aspx?exps=DOPRAVN%C3%8D+V%C3%9DCHOVA+&SearchType=Fulltext


BESIP VIDEA

 „SEMAFÓREK“

• https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Videospoty-SEMAFOREK

 „DĚLÁŠ TO TAKY“

• https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Delas-to-taky

 „DOPRAVNÍ VÝCHOVA MŠ“

• https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Dopravni-vychova-MS

 „VIDÍME SE ?“

• https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Vidime-se

 „DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO 2. STUPEŇ ZŠ“

• https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Dopravni-vychova-pro-2-stupen-ZS

https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Videospoty-SEMAFOREK
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Delas-to-taky
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Dopravni-vychova-MS
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Vidime-se
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Videa-BESIP/Dopravni-vychova-pro-2-stupen-ZS


Děkuji vám za pozornost .

dopravnihriste@seznam.cz

603 579 895

mailto:dopravnihriste@seznam.cz

