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ÚVOD 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

V současné době se v mateřských školách dopravní výchova dostává do popředí. Tuto 

skutečnost podnítilo zanesení prvků dopravní výchovy do Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Dopravní výchova je zde zařazena  

do vzdělávací oblasti Dítě a svět, kde RVP PV uvádí jako vzdělávací nabídku „hry  

a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých 

se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších 

situacích, které mohou nastat“. Mateřské školy zařazují dopravní výchovu do vzdělávání 

dětí stále častěji. Vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti v silničním provozu v mateřských 

školách plyne z větší volnosti výběru témat, která jsou do vzdělávání v mateřských 

školách volena učiteli v souladu se školním vzdělávacím plánem. Doporučuje se,  

aby děti v mateřských školách pojaly co největší množství znalostí a dovedností, které 

jsou spojené s pohybem na ulici v roli chodce. Na získané zkušenosti mohou na základní 

škole plynule navázat a prohloubit je. Připravujeme-li pro děti v mateřské škole dopravně 

vzdělávací program, měli bychom si nejprve odpovědět na následující otázky: 

• Kde děti v dopravě nejčastěji chybují a jaké jsou příčiny dopravních nehod  

s účastí dětí v roli viníka? 

• Proč tomu tak je a jaká je psychomotorická vyzrálost dětí v MŠ? 

• Co dětem v rámci dopravní výchovy můžeme nabídnout? 

• Jak často tyto aktivity opakovat, aby došlo k upevnění dovednosti?  
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CHARAKTERISTIKA projektu „Dopraváček“  

Projekt je složen z dílčích aktivit s tématikou dopravní výchovy. Tyto aktivity jsou 

zaměřeny na osvojení základních znalostí a dovedností v silničním provozu. Cílem  

je edukovat děti předškolního věku v oblasti dopravní výchovy. Posílit především jejich 

kompetence k bezpečnému pohybu, preventivně děti seznamovat s nebezpečími, učit 

je ochraně svého zdraví a zdraví ostatních. 

Dopravní výchova v mateřské škole 

Aktivita „DOPRAVÁČEK“ je koncipována pro mateřské školy tak, aby její dílčí kroky byly 

uchopitelné a srozumitelné i nejmenším dětem. 

Cílem aktivit spojených s výukou dopravní výchovy je motivace dětí a podpora jejich 

schopností a dovedností. K tomu vede snaha o co největší zjednodušení veškerých 

postupů, aby byla míra zapamatování jednotlivých principů co největší. 
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Dopravní výchova ve vnitřních prostorách MŠ 

Ve třídě nebo herně můžeme s dětmi vyvíjet všechny vzdělávací aktivity. Prohlubovat 

jejich znalosti a připravovat je nácvikem na venkovní aktivity v silničním provozu.  

Ve třídě můžeme využívat známého prostředí, velkého množství pomůcek, míst  

na vystavení obrazů a veškerého zázemí třídy. 

Typy možných činností, které se v rámci dopravní výchovy v mateřských školách 

můžeme využít: 

Diskuse – s dětmi můžeme vést vzdělávací kruh, kdy diskutujeme na zadané téma, 

sdělujeme jim nové informace, nejlépe s podporou pomůcek vizualizace. Ponecháváme 

tak dětem volnost, aby se samy vyjádřily k danému tématu a sdělovaly své osobní 

zkušenosti. S dětmi můžeme rozebírat i konkrétní situace ze silničního provozu, úskalí 

nebezpečí apod.  

Příběhy – umožňují dítěti ztotožnění s rolí hlavního hrdiny. Dávají možnost fantazie. Lze 

s nimi dále pracovat – poslech, převyprávění, utváření vlastních názorů – co bylo dobře, 

co špatně. Co se mohlo stát. S náměty příběhu můžeme dále pracovat ve výtvarné nebo 

dramatické činnosti.  

Procvičování jemné motoriky – existuje řada pracovních listů se vzdělávacím cílem.  

V rámci procvičení ruky můžeme s dětmi kreslit a malovat řadu dopravních námětů. 

Znakové systémy, piktogramy – chápání jednoduchých piktogramů je považováno  

za základní předpoklad pro pochopení dopravních značek. Děti můžeme s dopravními 

značkami seznamovat formou třídění podle tvarů a barev. Činnosti je 

vhodné doplnit vysvětlením, že značky znázorňují pravidla, která je pro 

udržení bezpečnosti v silničním provozu nutné dodržovat. Děti si mohou 

namalovat značky svých pravidel, které uplatňují ve třídě.  
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Stavebnice – rozvíjí jemnou i hrubou motoriku (dle velikosti), rozvíjí fantazii a tvořivost. 

Z velkých stavebnic lze stavět dopravní prostředky, které dětem v jejich fantazii 

vizualizují dané objekty a umožňují jim následné hry v nich. Poskytují radost  

z postavených staveb a umožňují kolektivní spolupráci. 

Výtvarná tvorba – prostřednictvím výtvarného tvoření a pracovních činností můžeme  

s dětmi vytvořit řadu výstupů s dopravní tématikou. Obrázky můžeme používat k další 

diskusi, můžeme je vystavit a prezentovat dopravní výchovu i rodičům. Výtvarně lze 

zpracovat nejen dopravní prostředky, situace, dopravní mapy, značky, semafory, sami 

sebe na přechodě pro chodce, ale můžeme i formou pokusu vyzkoušet viditelnost barev 

za snížené viditelnosti. 

Hudební výchova – umožňuje spontánní cestou získávání informací, které jsou 

převedeny do rytmu. Písně seznamují děti s dopravními prostředky, mnoho z nich 

navazuje na pravolevou orientaci dítěte a formou pohybově rytmických cvičení slouží  

k nácviku pravé a levé strany nebo částí lidského těla. V rámci sluchového vnímání 

můžeme zařadit zvuky z ulice, které dětem pomáhají naučit se vnímat zvuky kolem sebe 

a tím zvyšovat svoji bezpečnost. 

Lokomoční a pohybové činnosti – procvičování hrubé motoriky je pro zvýšení 

bezpečnosti pohybu v provozu na pozemních komunikacích klíčové. Patří sem 

procvičování chůze, běhu, skoků. Jízda na odrážedle, koloběžce, kole. Pokud dítě nemá 

dostatečné praktické zkušenosti s jízdou na těchto dopravních prostředcích, je při jejich 

použití ohroženo nejen dopravou, ale i vlastní motorikou. Důležitý z pohledu bezpečnosti 

je i trénink zatáčení a střídání nohy při odrážení na koloběžkách.  

Hry na procvičení pravolevé orientace – tyto hry upevňují znalost pravé a 

levé strany a umožňují v praxi bezpečné přecházení silnice a bezpečnou 

chůzi po správné straně chodníku. Hry na procvičení orientace v prostoru – 

umět se orientovat v prostoru je základ pro bezpečný pohyb v silničním 
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provozu. Dítě se učí poznávat okolí svého bydliště a školky, zapamatovat si cestu. 

Všímá si věcí okolo sebe. Umí určit, kde je vpravo, vlevo, nahoře a dole, uprostřed, 

mezi. Tyto hry lze aplikovat ve třídě, ale i venku. 

Zážitkové hry – hry, kde si dítě může vyzkoušet roli. Zahrát si hru dle příběhu nebo dle 

své fantazie, umožňuje dítěti vžít se do role a prožít hluboký zážitek. Při vymezení 

pravidel hry a určení osnovy scénáře můžeme hrou děti provést určitou dopravní situací 

a umožnit jim zážitek přibližující se realitě. Vše, co si mohou děti prožít nebo  

si vyzkoušet, ohmatat, otestovat, má na jejich znalosti, dovednosti a formulaci osobnosti 

větší vliv než pouhé pozorování či naslouchání. 
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Dopravní výchova ve venkovním prostředí 

Procházky – umožňují setkání dítěte s reálným prostředím, ve kterém žije. Seznamuje 

se s reálnou dopravou. Učí se přizpůsobovat své chování tak, aby bylo v bezpečí.  

Má možnost pozorovat zrakem, ale také naslouchat zvuky prostředí. Prakticky si zkouší 

přechod přes komunikaci na přechodu a na přechodu se světelnou signalizací. 

Seznamuje se s dopravními prostředky. Uvědomuje si možná nebezpečí. Všímá  

si umístění značek a vnímá jejich reálnou velikost. Znalosti nabyté ze školky a rodiny 

může uplatňovat v praxi – všímá si věcí, o kterých slyšelo nebo mluvilo s rodiči, učiteli, 

dětmi, které vidělo na obrázcích a fotografiích. Učí se pozornosti. Musí dodržovat 

sebekázeň, být tolerantní vůči skupině, ve které je součástí. Musí respektovat pravidla 

chůze po chodníku ve skupině. Učí se základním pravidlům při pohybu po ulici v reálném 

prostředí. Napodobuje chování dospělých. Proto je zcela nezbytné, pro rozvoj 

správných návyků v dopravním prostředí, se chovat tak, aby nedocházelo k porušování 

pravidel a dítě bylo vedeno ke správnému chování. Například, přecházet přes přechod, 

jen pokud nejede žádné vozidlo, správně se rozhlížet, na světelně řízené křižovatce 

přecházet jen na signál „Volno“, atd. Při procházkách používat reflexní prvky, aby si děti 

osvojily jejich používání. 

Pobyt na zahradě – dobře vybavené školky mají k dispozici kola a koloběžky pro nácvik 

jízdy. Mnohé zahrady umožňují hry na téma dopravy, lze zde vytvořit přechod  

pro chodce, některé zahrady jsou dokonce vybaveny mini dopravním hřištěm. Interakce 

dětí venku upevňuje a kladně působí na sociální chování dětí. 

Nácvik přecházení komunikace – procházky můžeme zaměřit na správné přecházení 

komunikace. S dětmi nejprve přecházíme v zástupu, posléze můžeme 

přikročit k vyhledání bezpečného místa, nejlépe klidné jednosměrné místní 

komunikace. K tomuto nácviku je zapotřebí nejméně dvou učitelek (záleží 

na počtu dětí a na prostředí, které pro nácvik zvolíme). Nejprve provedeme 
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instruktáž, kde dětem vysvětlíme postup přecházení, posléze pomáháme dětem s 

vlastním přecházením. Pracujeme s jednotlivci nebo dvojicemi, které pod pedagogickým 

dozorem přecházejí komunikaci. Když si děti činnost osvojí, můžeme je připravovat na 

přecházení komunikace s překážkou ve výhledu. Tato situace je velmi náročná a pro 

děti bez dozoru velmi nebezpečná. Proto je vhodné ji pravidelně nacvičovat v 

bezpečném prostoru. Dítě zavedeme až ke hraně překážky, kde se rozhlíží do obou 

směrů. Přecházení zahajuje, až když je volno v obou směrech. Učitelka kontroluje 

správnost dětského rozhodnutí a vysílá dítě přes silnici, kde stojí druhá učitelka. Nácvik 

přímého přecházení vozovky samozřejmě provádíme až po pečlivém nácviku ve třídě. 

Nácvik v terénu je velmi důležitou aktivitou, která je bohužel často opomíjena, i přes svůj 

velký význam a absolutní nenáročnost na přípravu a pomůcky. 

Poměřování se s velikostí vozu – při pobytu venku můžeme vyhledat zaparkované auto 

na klidném a bezpečném místě. Se skupinou si pak povídáme o nebezpečí pohybu mezi 

zaparkovanými vozy a s jejich mohutnou výškou a hmotností, která je několikanásobně 

větší než výška a hmotnost dítěte. Přihlížející skupině pak jeden z dobrovolníků ukáže, 

společně s učitelkou, jaká je jeho výška oproti zaparkovanému vozu. Doporučuje se dítě 

postavit nejen zboku vozidla, ale i za vozidlo, aby se skupina podívala na vozidlo 

zepředu a zvážila, zdali kamaráda za vozidlem vidí. Stejně tak, jako malého kamaráda 

nevidí přes vozidlo děti, nevidí jej ani řidič, který by s vozem couval.  
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

Dětské dopravní hřiště dětem poskytuje bezpečné místo pro nácvik chůze po chodníku, 

přecházení silnice a starším dětem umožňuje bezpečný nácvik jízdy na kole,  

před vyjetím do reálného provozu. Výhodou dopravního hřiště je jeho bezpečí. Děti  

se zde mohou seznámit s přechodem pro chodce, světelnou signalizací, dopravními 

značkami a silnicí, často s několika jízdními pruhy. Nevýhodou je obvykle dlouhá 

docházková či dojezdová vzdálenost. Nevýhodou je i úzké, nereálné provedení šíře 

silnic. Na většině dopravních hřišť se můžeme setkat i s nízkou výškou dopravních 

značek, které jsou převedeny do „dětské“ velikosti. Dětské dopravní hřiště patří mezi 

vysoce atraktivní prvky výuky a jeho návštěva může být i námětem na školní výlet. 

 

ZÁVĚR 

Seznamování dětí s dopravními situacemi prostřednictvím dopravní výchovy vede  

ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen v dětském věku, ale postupně buduje i jejich chování 

v dospělosti. Na dítě je nutné nahlížet nejen jako na aktuálního účastníka silničního 

provozu, ale také jako na potenciálního řidiče, i když se to zdá být v mateřské škole 

brzy. V potaz lze také brát nepřímou „výchovu“ rodiče dítětem, kdy dítě často usměrňuje 

chování svého rodiče svými podněty nebo jen svojí přítomností a tím zvyšuje 

bezpečnost sebe i svého rodiče. 
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