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Metodická a informační činnost 

 Koordinátor dopravní výchovy má za úkol věnovat vysokou pozornost v rámci 

vzdělání, prevence a poučení v oblasti bezpečnosti dopravy 

 Zajišťuje informovanost všech učitelů a metodické rozpracování problematiky 

dopravní výchovy 

 Konkretizuje a upřesňuje jednotlivé výstupy z oblasti dopravní výchovy a ochrany 

člověka za mimořádných událostí v rámci revizí rámcových vzdělávacích programů 

 Začleňuje dopravní výchovu do výchovně-vzdělávacího procesu na ZŠ 

 Rozpracovává problematiku dopravní výchovy do jednotlivých ročníků ZŠ 

 Informuje učitele o činnosti koordinátora dopravní výchovy 

 Sleduje změny v právních předpisech týkající se dopravní výchovy 

 Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních trendů, informuje o nich další 

pedagogické pracovníky 

 Spolupracuje s hlavním koordinačním subjektem bezpečnosti silničního provozu v ČR 

 Úzce spolupracuje se střediskem volného času Atlas v Přerově 

 Pomáhá třídním učitelům při shromažďování podkladů k výuce dopravní výchovy 

 

Specifické činnosti 

 Doporučuje konkrétní výukové programy a besedy v rámci dopravní výchovy  

(např.: besedy se studenty ze Střední zdravotnické školy nebo s hasiči HZS 

Olomouckého kraje) 

 Zprostředkovává nabídky dopravních soutěží 

 Soustřeďuje se na preventivní aktivity a rozšiřuje informace v této oblasti 

 Doporučuje jednotlivé materiály k výuce dopravní výchovy 

 Podává návrhy k seznámení žáků se základními pravidly bezpečnosti silničního 

provozu 

 Vysvětluje výhody a užitečnost internetu, počítačů a multimedií při výuce 

 Zajišťuje výukový a metodický materiál pro pedagogické pracovníky 

 Zprostředkování seminářů z oblasti dopravní výchovy v rámci doplňkového vzdělání 

pedagogických pracovníků 

 Informuje o připravovaných projektech v rámci dopravní výchovy 

 Přispívá k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a správných návyků 

žáků při pohybu po silnici 

 Řídí se metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve škole 

 



Poradenství v oblasti dopravní výchovy 

 Zjišťuje zájem žáků o exkurze týkající se oblasti záchranných složek 

 Zajišťuje besedy 

 Vytváří nástěnku v rámci propagace dopravní výchovy 

 

Dokumentace 

Řídí se a v metodické činnosti navazuje na platné dokumenty: 

 Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento zákon je účinný od 1.1.2001 

 Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování k odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených 

zákonem č. 478/2001 Sb. A zákonem č. 175/2002 Sb. 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

 Zákon č. 56/2001 Sb., podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, veznění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

 Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017 – usnesení vlády ČR 

ze dne 22. srpna 2007 č. 926 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky – usnesení vlády ČR ze dne 

11. ledna 2010, č. 37 

 Program Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 

ČR – Zdraví pro všechny v 21. století – vydaný MZ ČR pod Č. j. : HEM – 300 – 

16.10.02/28915, projednán vládou České republiky dne 30. října 2002 – usnesení 

vlády č. 1046 (průběžně aktualizován Výborem Zdraví21) 

 

Doporučená literatura, pomůcky a odkazy 

 Shromažďuje odborné publikace týkající se tématu  

Příručky, učebnice a pomůcky: Ministerstvo dopravy – BESIP 



 Publikace – „DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro 1. – 2. ročník ZŠ“ 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2006, distribuováno každoročně všem školám v 

rámci „Balíčku pro žáky 1. ročníků ZŠ“. Ke stažení na www-ibesip.cz 

 Publikace – „DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro 3. ročník ZŠ-chodec “ 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2009, distribuováno do škol. Ke stažení na www-

ibesip.cz 

 Publikace „DOPRAVNÍ VÝCHOVA pro 4. ročník ZŠ-cyklista“ 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2010, distribuováno do škol. Ke stažení na www-

ibesip.cz 

 Metodický materiál pro učitele 1. stupně ZŠ „Bezpečně na kole“ 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2007, distribuováno po 3 kusech do škol. Ke 

stažení nawww.ibesip.cz 

 Metodický materiál pro učitele 1. stupně ZŠ „Bezpečnou cestou“ 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2008, distribuováno po 3 kusech do škol. Ke 

stažení na wwibesip.cz 

 Výběr dopravních značek 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2008, distribuováno do škol a na dětská 

dopravní hřiště. 

 Křižovatky 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2008, distribuováno do škol a na dětská 

dopravní hřiště. 

 AVD „Na kole bez obav“ 

Vydalo: Ministerstvo dopravy BESIP, 2010, distribuováno do škol a na dětská 

dopravní hřiště. 

 

 

 

 Důležité odkazy 

www.msmt.cz 

www.rvp.cz 

www.ibesip.cz 

www.mdcr.cz 

www.mamezelenou.cz 

www.zachranari.sk 

www.dopravnialarm.cz 

www.bezpecnenasilnicich.cz 

www.olomouc.eu 

www.skodahrou.cz 

http://www.zachranny-kruh.cz/ 

 



Roční plán 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Podrobné informace obsahuje kompletní dokument, který je k dispozici v kanceláři ZŠ Želatovská, 

Přerov. 

 

Konzultační hodiny koordinátorky dopravní výchovy 

 Středa 7:00 – 7:45 

 jinak dle domluvy 

 

 

 


