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ÚVOD 

Hned po narození dítěte se o něj starají jeho rodiče. O ty nejmenší děti se musí rodiče 

starat neustále. Jsou s nimi ve dne v noci. Hlídají, aby se jim nic zlého nestalo, všude 

s nimi chodí. Jak však děti vyrůstají a vyvíjí se, rodiče a ostatní dospělí je postupně 

vedou k samostatnosti. Učí je, aby se samy uměly najíst, obléknout, umýt a řadu 

dalších úkonů k běžnému dennímu životu. Zvládání těchto činností vede děti 

k postupnému osamostatňování, čímž se stále častěji dostávají do situací, kdy už je 

rodiče či jiná dospělá osoba nedoprovází. To je okamžik, kdy mohou nastat situace, 

v nichž je ohrožena bezpečnost dětí. 

Se situacemi, kdy je ohroženo bezpečí dětí, se setkáváme každý den. Je tedy důležité 

tyto situace poznat a naučit se jim předcházet tím, že budou dodržována určitá 

pravidla. Naučme děti se v nebezpečných situacích správně chovat a reagovat. 
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CHARAKTERISTIKA projektu „ŠIKULKA“ 

Naplněním základního cíle a základních parametrů projektu „Šikulka“ je zvýšit 

dosavadní informovanost v různých oblastech bezpečnosti dětí a poskytnout pravidla, 

doporučení, rady a tipy týkající se prevence bezpečného chování a prevence úrazů. 

Projekt je složen z dílčích aktivit zaměřených na děti a jejich bezpečí ať už ve vnitřním 

prostředí tak venku. Součástí jednotlivých stupňů programu je uvedení dětí do situace, 

kdy oni sami musí najít konstruktivní řešení dané situace. Tak si sami, uvědomí rizika, 

která mohou nastat ze zdánlivě bezpečných situací, se kterými se střetávají dnes a 

denně. Do herních aktivit jsou zakomponovány i konkrétní příběhy z praxe, což má 

usnadnit výklad daných situací a především možnost se soustředit na správný postup 

prevence bezpečného chování. 
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Bezpečnost dětí ve vnitřním prostředí 

Děti předškolního věku jsou velmi aktivní, zvídavé, rády napodobují dospělé a jejich 

práci. Při svých hrách, ale neberou na vědomí možná rizika, zejména ve známém 

vnitřním prostředí jako je učebna, herna, domov mají pocit nenarušitelného bezpečí. 

Bezpečné vnitřní prostředí pro děti: 

• Zajištěná schodiště, okna  a  balkony 

• Bezpečnostní doplňky – ochranné  kryty elektrických zásuvek, kryty na ostré rohy nábytku, 

bezpečnostní spony apod. 

• Skladování mimo dosah dětí- léky, úklidové prostředky, chemikálie 

• Nenechání bez dozoru zapnuté elektrické přístroje, ani volně položené špičaté nástroje a 

nářadí 

• Použití ochranných pomůcek – ochranná přilba, chrániče, bezpečnostní sedačka atd. 

Zobrazená nebezpečí s výkladem a hlavním sdělením: 

PÁDY  

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Schody – dítě si nevidí pod nohy, má plné ruce, nedrží se zábradlí 

• Otevřené okno – vyklánění se z oken a balkonů 

• Pád do neznámých prostor – sklepy, sudy, díry 

• Uklouznutí na mokré podlaze 

• Pády na ostré rohy nábytku 
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➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Při pádu může dojít k úrazu – rozbité koleno, zlomená ruka nebo jiné způsobení si bolesti 

✓ Při chůzi po schodech musím vidět pod nohy, držet se zábradlí 

✓ Na mokré podlaze chodím opatrně 

✓ Nechodím tam, kde to neznám 

• Nikdy se nevykláním z oken a balkonů, mohl bych uklouznout a spadnout 

 

POPÁLENÍ 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Hra se zápalkami 

• Elektrické zásuvky-jejich prozkoumání a strkání předmětu do otvorů 

• Žehlička bez dozoru dospělého 

• Tavná pistole bez dozoru dospělého 

• Horké věci ve vnitřním prostředí – sporák, kamna, radiátor, teplomet 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Popáleniny moc bolí a dlouho se hojí 

✓ Elektrický proud dokáže popálit stejně jako oheň 

✓ Zápalky nejsou na hraní 

✓ Nikdy nesahám na elektrickou zásuvku 

✓ Nikdy si nehraji blízko zapojených elektrických přístrojů 
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OPAŘENÍ 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Horký hrnek, hrnec či talíř s vařícím jídlem 

• Kohoutek s horkou vodou 

• Tahání za ubrus na němž stojí talíř s horkou polévkou či hrnek s horkým čajem 

• Varná konvice – stržení na sebe 

• Zapnutý sporák  bez dozoru dospělého 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Horká voda a vařící jídlo nás mohou opařit 

✓ Opaření moc bolí a dlouho se hojí 

✓ Když je jídlo vařící, nechodím ke sporáku, nesahám na hrnce 

✓ Když se myji, pustím si nejprve studenou vodu, potom teprve přidávám teplou 

✓ Ubrus má být ke stolu připevněn bezpečnostní sponou, hrnky a talíře pokládám doprostřed 

stolu a horké jídlo pečlivě pofoukám 

 

OTRAVA 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Pojídání listů pokojových rostlin 

• Léky vysypané na stole 

• Chemikálie uložené v dosahu dítěte 

• Náplně do vonných svíček, vonné oleje 
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• Neumyté jídlo 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Některé rostliny mohou být jedovaté 

✓ Když sním něco jedovatého, bude mi moc špatně 

✓ Bolest bříška při požití jedovatých látek 

✓ Léky předepisuje lékař a dávají je rodiče 

✓ Dřív než jdu jíst, umyji si ruce mýdlem a vodou a vše co jím by mělo být dobře očištěné a 

omyté 

 

DUŠENÍ 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Vdechnutí cizího předmětu do dýchacích cest 

• Nebezpečí z důvodu možného škrcení různými provázky a šňůrkami 

• Igelitové sáčky 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Nedávat dětem malé předměty a hračky, které mohou spolknout nebo vdechnout 

✓ Nenechávat dítě při jídle bez dozoru 

✓ Nedolit si hrát s igelitovými sáčky bez dozoru dospělého 

✓ Nepoužívat oblečení a hračky, které mají šňůrku kolem krku 
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TONUTÍ 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Vany 

• Sudy a lavory  

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Do vody můžu jít jen, když je u mě dospělý 

✓ Sudy a lavor mohou být velmi nebezpečné, raději se jim vyhýbám 

✓ Pod vodou člověk nemůže dýchat, může zůstat postižený či se utopit 

 

NEBEZPEČNÉ HRY 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Hry s ostrými předměty 

• Hry na schovávanou v neznámém prostředí 

• Hry, na které dítěti nestačí síly 

• Házení ostrými předměty 

• Nepřátelství mezi dětmi, praní se 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Hry s ostrými předměty jsou nebezpečné, mohu sobě nebo někomu jinému ublížit a 

způsobit bolest 

✓ Nikdy nedělám nikomu nic, co by se nelíbilo mně samotnému 
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✓ Nehraji si tam, kde to neznám 

✓ Oči máme jenom dvě a zrak se může snadno poškodit 

✓ Nedělám nic, na co nestačím, nemám sílu, nechci to dělat, i když mě někdo láká 
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Bezpečnost dětí venku 

Aktivitám s dětmi se můžeme věnovat v průběhu celého dne. Nyní je kladen velký 

důraz na aktivity ve venkovním prostředí. Proto je velmi důležité zvážení bezpečnosti 

a vybavení ochrannými pomůckami. Zvláště pak úrazovost ovlivňuje malá tělesná 

zdatnost a výkonnost, která se získá jen soustavným cvičením. U pravidelně se 

pohybujících a cvičících dětí je nebezpečí úrazu na minimální hranici na rozdíl od dětí, 

které se venkovním aktivitám jako je pohyb a sport věnují nárazově a málokdy. Kdo 

má silné a obratné tělo, ten se dokáže lépe chránit před úrazy i před nemocemi. 

S pohybem souvisí i zdravý životní styl. Přejídání sladkostmi a zahálení doma u 

televize není pro naše tělo zdravé. Proto, abychom byli zdraví a silní, jíme zdravě, 

chodíme ven na čerstvý vzduch a chodíme včas spát. 

Zobrazená nebezpečí s výkladem a hlavním sdělením: 

PÁDY  

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Pády z prolézaček 

• Pády ze stromů 

• Přišlápnutí rozvázané tkaničky 

• Nebezpečí pádu do neznámých prostor – díra, sklep, kanál 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Při pádu může dojít k úrazu  
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✓ Lezení do výšek je nebezpečné, když na něco nedosáhnu, poprosím dospělého, aby mi to 

podal 

✓ Pevně si zavazuji tkaničky u bot 

✓ Venku se dívám, kam šlapu, nechodím tam, kde to neznám 

 

OTRAVA 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Sběr hub a lesních plodů 

• Odpadky, jídlo ze země 

• Neumyté jídlo 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Některé lesní plody mohou být jedovaté 

✓ Některé jedovaté plody se mohou podobat jedlým 

✓ Když sním něco jedovatého, bude mi moc špatně 

✓ Lesní plody a houby sbírám jen pod dozorem dospělého 

✓ Dřív než jdu jíst, umyji si ruce mýdlem a vodou a vše co jím by mělo být dobře očištěné a 

omyté 

✓ Do pusy nepatří nic, co někdo jiný vyhodil nebo co upadlo na zem 

 

TONUTÍ 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Rybník, bazén, jezírko, řeka 

• Skákání do vody 
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• Jízda na lodi 

• Bruslení, klouzání na tenkém ledu 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Do vody můžu jít jen, když je u mě dospělý 

✓ Nikdy neskáču do neznámé vody 

✓ Kolem řek, bazénů, jezer chodím opatrně 

✓ Na lodi jezdím jen s dospělým, vždy mám na sobě vestu 

✓ V zimě se kloužu jen za dohledu dospělé osoby a jen když je hodně pevný led 

 

NEBEZPEČNÉ HRY 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Hry s ostrými předměty 

• Hry na schovávanou v neznámém prostředí 

• Hry, na které dítěti nestačí síly 

• Házení ostrými předměty 

• Nepřátelství mezi dětmi, praní se 

• Střílení z kuličkové pistole nebo praku 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Hry s ostrými předměty jsou nebezpečné, mohu sobě nebo někomu jinému ublížit a 

způsobit bolest 

✓ Nikdy nedělám nikomu nic, co by se nelíbilo mně samotnému 

✓ Nehraji si tam, kde to neznám 

✓ Oči máme jenom dvě a zrak se může snadno poškodit 

✓ Nedělám nic, na co nestačím, nemám sílu, nechci to dělat, i když mě někdo láká 
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SILNIČNÍ PROVOZ 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Přebíhání silnice, nerozhlídnutí se 

• Přecházení na červenou 

• Dítě v autě 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Když vběhnu do silnice, auto nemusí stihnout zabrzdit a může mě poranit 

✓ Silnici přecházím jen s dospělým 

✓ Dříve než přejdu, rozhlédnu se 

✓ Červený panáček znamená STŮJ 

✓ V autě jezdím připoután v autosedačce 

 

ZVÍŘATA – PSI A DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

➢ zobrazená nebezpečí: 

 

• Zvíře za plotem – nepřivázané nebo bez pána 

• Psi na dětském hřišti 

• Volně pobíhající psi a hlazení psů 

• Jiná zvířata v lese či ZOO 

 

➢ hlavní sdělení: 

 

✓ Pokousání od zvířete bolí a dlouho se hojí 
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✓ Krotká zvířata mohou být nemocná 

✓ Žádné cizí zvíře nehladím, nedráždím 

✓ Před zvířaty neutíkám 

✓ Nestrkám ruce za plot 
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Prevence úrazů u dětí a následky rizikového 

chování 

Prevence úrazů 

Každému úrazu předchází konkrétní nebezpečná situace. Žádný úraz není náhoda, 

vždy má své příčiny a vždy mu lze zabránit. Úrazy se nestávají jen tak. Mezi hlavní 

příčiny úrazů patří prostředí /v němž se dítě pohybuje a není bezpečné/ a chování 

/dítě mnohdy neví jak se chovat, aby k úrazu nedošlo/. Jsou dvě cesty, jak chránit děti 

před úrazy. První z nich je vytvoření bezpečného prostředí a druhou cestou je výuka 

dětí s tématem bezpečného chování.  

Základní zásady bezpečného chování a tím i prevence úrazů, které by se děti měly 

naučit: 

• Jaké situace jsou pro ně nebezpečné 

• Jaké předměty jsou pro ně nebezpečné 

• Jaké chování je pro ně nebezpečné 

• Proč jsou nebezpečné 

• Jak se chovat, aby se jim nestal úraz 

Důležitá sdělení,  které by si děti měly zapamatovat: 

• Úraz BOLÍ! 

• Některé věci, situace a chování jsou NEBEZPEČNÉ! 

• Na tohle POZOR, tohle NESMÍŠ! 
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Co je úraz? Úraz je jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organismu, ke kterému 

došlo následkem akutní expozice termální, mechanické, elektrické či chemické 

energie a z nedostatku životně nezbytných energetických prvků či veličin, jako jsou 

kyslík či teplo. V každodenním životě se běžně setkáváme s lehkými úrazy, ale jen 

málokdo z nás si uvědomuje, že úrazy nejsou jen zlomeniny, odřeniny či 

pohmožděniny. Bohužel stává se i mnoho vážných úrazů, které končí trvalými 

následky nebo i smrtí. 

Zdravotní následky úrazů: 

• Dlouhodobá bolest 

• Narušení a ovlivnění růstu postižených částí kostry a svalstva 

• Ztráta zraku, sluchu 

• Snížení pohyblivosti, ztráta končetiny 

• Nevratné poškození mozku 

• Smrt 

Psychosociální následky úrazů: 

• Dlouhodobý pobyt v nemocnici 

• Narušení psychického vývoje, rodinných vztahů, sociálního zařazení 

• Vystavení extrémnímu stresu 

 

Rizikové chování 

Rizikovým chováním rozumíme jakékoli cílené jednání nebo aktivitu jednotlivce, jehož 

následkem může být zranění, smrt, trvalé postižení nebo jiné snížení kvality života 

riskujícího nebo dalších lidí, stejně jako narušení vztahů, psychiky, nebo ekonomické 

a hmotné škody. 
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Mezi rizikové aktivity patří: 

• Experimentování a riskování – přebíhání silnice, chůze po kolejích, výbušniny, chat, 

internet, jízda na neosvětleném kole 

• Závislost – alkohol, drogy, počítačové hry 

• Šikana, vzájemná agrese, násilí – útok a ublížení, týrání, rvačky 

• Protiprávní jednání a kriminalita – krádeže, vandalismus 

• Další rizikové jevy a problémy dětí 

Mnoho z těchto rizikových aktivit se děje zároveň, nebo jsou vzájemně provázány. 

Rizikové chování s sebou přináší množství více či méně závažných následků, které si 

děti často neuvědomují nebo je nechtějí připustit, či je podceňují. 

Následky rizikového chování: 

• Zdravotní následky – běžné úrazy ošetřené doma, následky vyžadující složité lékařské 

zákroky, trvalé následky 

• Psychické následky – nízké sebehodnocení, deprese, úzkost, smutek, beznaděj, narušení 

mravního vývoje, ztráta životního smyslu, sebepoškozování, závislost 

• Ekonomické a hmotné následky – hmotné škody, výdaje na péči, celospolečenské finanční 

ztráty 

• Psycho-sociální následky – osamělost, vyloučení z vrstevnické skupiny, snížení aspirací na 

další vzdělání a společenské uplatnění 

• Sociálně-právní a trestně-právní následky – umístění v diagnostickém ústavu, nařízení 

ochranné výchovy, trestní stíhání, vyšetřování 

Následky, které způsobí rizikové chování, se nemusejí týkat jen samotného 

riskujícího, velká část z nich dopadá přímo nebo nepřímo na další lidi – na blízké 

okolí. Je určitě užitečné, když děti ví, kam se můžou obrátit o pomoc. 
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Závěr 

Dítě musí vyrůstat s pocitem bezpečí. Vytvořením bezpečného prostředí, vytváříme 

pro děti atmosféru důvěry a vzájemného respektu. Využívejme každé vhodné 

příležitosti učit dítě rozeznávat nebezpečnou situaci, rizikové chování, co je mravné a 

co ne.  

Mezi hlavními problémy z hlediska zdravého vývoje dítěte patří bezpečnost v různých 

oblastech života. Proto se pro nás zdraví a bezpečnost dětí musí stát hodnotami, pro 

které jsme ochotni změnit své prostředí i zavedené zvyky. Nejdůležitějším pilířem 

bezpečnosti je, že my dospělý se o ně staráme, dohlížíme na ně a trpělivě je učíme. 

Neboť děti ještě nejsou schopny přiměřeně odhadnout zdroje nebezpečí. Za děti 

odpovídáme, dokud nedospějí a nejsou samy schopni správně posoudit nebezpečí. 

 

PŘÍLOHA č. 1: metodický list Vario - variabilní překážková dráha 

PŘÍLOHA č. 2: metodický list Gonge – řeka nášlapná dráha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


