
Bezpečná cesta do školy
TIPY A INFORMACE K TÉMATU

Děti jako účastníci dopravního provozu
 Děti jsou považovány za nejslabší účastníky silničního provozu

 Nedovedou spolehlivě využít naučená pravidla v dopravě

 Mají nízkou míru soustředěnosti a pomalé reakce

 Malý vzrůst dětí snižuje jejich viditelnost v dopravě

 Zúžené zorné pole jim ztěžuje orientaci na vozovce

 Špatně odhadují chování ostatních účastníků dopravy

 Vnímání zvuků u dětí není dostatečně vyvinuto k tomu, aby správně určily polohu auta

 Nemají odhad pro vzdálenost, rychlost a brzdnou dráhu vozidla

 Nechají se snadno rozptýlit a reagují spontánně
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Tipy na pěší cestu do školy
 Pokud možno zvolit delší, bezpečnější trasu do školy s přechody a semafory

 Po cestě do školy je důležité děti upozornit na možná rizika, učit je pravidla dopravy a jít jim 
příkladem

 Věnovat dostatečný čas snídani a ranní přípravě do školy

 Policisté nebo školní zaměstnanci budou obvykle dohlížet na bezpečí dětí na cestě do školy









Tipy na cestu do školy autobusem
 Na zastávce se chovat klidně a trpělivě čekat

 Držet si bezpečný odstup od silnice

 Netlačit se při výstupu a nástupu

 Využívat možnost k sezení a případně se připoutat

 Vyhýbat se přeplněným autobusům

 Během jízdy nevyvádět

 Po výstupu: čekat až odjede autobus

 Nepřecházet přes silnici před nebo za autobusem

 Naplánovat alternativní cestu pro případ nouzové situace





















Viditelnost v dopravním provozu
 Nosit světlé a viditelné oblečení

 Nosit reflexní oblečení

 Na oblečení připevnit reflexní pásky nebo přívěsky

 Vybrat aktovku s reflexním a fosforeskujícím materiálem

Další informace k bezpečnosti na cestě do školy naleznete na:   
https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/doprava-do-skoly

25 m 40 m 140 m

Tipy pro cestu do školy na kole
 Jezdit do školy na kole teprve po absolvování dopravní výchovy ve 4. třídě

 Zpočátku dítě na kole do školy doprovázet 

 Vždy nosit přilbu

 Vybrat kolo odpovídající velikosti dítěte a připravit je na bezpečnou jízdu

 Školní aktovku vozit v košíku kola nebo nosit na zádech
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